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3 GESCHIEDSCHRIJVING 

3.1 Historiografische theorie 

Bij de behandeling van Dionysius' rhetorische theorieën in deel 2 van 

deze studie is zonder onderscheid gebruik gemaakt van zijn opmerkingen 

over redenaars en van die over geschiedschrijvers. De historiografische 

theorie is voorlopig beschouwd als onderdeel van de rhetorische1). In deel 

3 komen Dionysius voorschriften voor geschiedschrijving centraal te staan, 

voorzover ze afwijken van of elementen toevoegen aan zijn eerder 

behandelde opvattingen over rhetorica. In een later hoofdstuk van dit deel 

wordt ingegaan op enkele aspecten van de these die Dionysius in zijn 

eigen Antiquitates Romanae verdedigt, de Helleense afstamming van de 

Romeinen en hun daaruit voortvloeiende recht op de 

wereldheerschappij2). 

Studies over Dionysius' historiografische theorie plegen te beginnen 

met de opmerking dat Dionysius zelf in zijn Antiquitates Romanae 

wel/niet aan de door hem geformuleerde eisen heeft voldaan, of dat het 

niet helemaal billijk is bij hem de praktijk aan de hooggestemde idealen 

af te meten. Soms verwijst men ook naar zijn opmerking in Thuc. 4: "Als 

we in kundigheid achterblijven bij Thucydides en de andere mannen 

hebben we daarmee nog niet het recht verspeeld hen te beoordelen"3). Dit 

aspect blijft hier buiten beschouwing; ter bespreking staat alleen de 

theorie. Hierover wordt al een eeuw lang geschreven, sinds Liers (1886) 

(zie de bibliografie). De belangrijkste recente studies zijn die van Verdin 

(1974), Gozzoli (1976) en Schultze (1986); bij hen wordt hier 

aangeknoopt, soms in kritische, meestal in instemmende zin4). 

1) Dat de historiografische theorie sterk tegen de rhetorische aanleunde wordt algemeen 
erkend. Zie bv. Scheller (1911) 65-71; 79v.; Avenarius (1956) 8-10; 167w. en passim. 

2) Daarentegen wordt geen aandacht besteed aan de discussie die reeds lang gaande is over 
de vraag naar de (Romeinse) bronnen van de l̂i?; behandeling daarvan zou nog een boek vergen. 

3) Thuc. 4(329,17): ob yèp el rf\ 8-uvdjiet X.8i/rrójie9a öomvSiöot) TE Kal T(ÖV dXXcav 
dvSpcöv, Kal TÓ 88ü)pTTTiKÖv ain&v drroXcüXéKafixv. Vgl. Schultze (1986) 128. 

4) Sacks (1983) is van geen waarde; de auteur kent onvoldoende Grieks en zijn 
argumentatie raakt kant noch wal. 
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3.1.1 Geschiedschrijving en redenaarskunst 

Hoe verhouden zich naar Dionysius' oordeel rhetorica en historiografie 

tot elkaar? Vormen in zijn visie geschiedschrijving en welsprekendheid 

twee aparte genres, of eigenlijk slechts één? Daarmee hangt samen de 

vraag naar plaats en functie in de samenleving die Dionysius voor 

historiografie in gedachten heeft. Het antwoord is niet zo eenvoudig te 

geven. Dikwijls lijken de twee genres voor Dionysius slechts varianten 

van één genre te zijn, de politikos logos; daar staan andere passages 

tegenover waarin hij ze wel goed uit elkaar houdt. Het is ook niet altijd 

duidelijk of de besprekingen die Dionysius her en der in zijn rhetorisch 

oeuvre aan geschiedschrijvers wijdt de produktie van welsprekendheid op 

het oog hebben of die van historiografie. De strekking van het nu 

volgende betoog zal zijn dat Dionysius weliswaar de historiografie als 

zelfstandig genre beschouwt, waarvoor hij ook aparte instructies geeft, 

maar dat bij hem de historiografie een taak en een functie krijgt 

toebedeeld die haar tot een tweelingzuster van de rhetorica maken. Het 

rhetorisch cachet van de historiografie is bij Dionysius sterker dan bij 

anderen; getracht zal worden te ontdekken waarom dit zo is. 

Programmatisch drukt Dionysius zich uit in Prooem. 4,2-4: Ten 

behoeve van diegenen die zich op de politieke filosofie toeleggen wil hij 

de vraag beantwoorden "wie de waardevolste van de oude redenaars en 

geschiedschrijvers zijn"1) die men in leven en redevoering kan navolgen: 

eenheid van bedoeling in de behandeling van beide categorieën. Even later 

worden ze echter gesplitst: Omdat het er zoveel zijn handelt Dionysius 

apart, "nu eerst over de redenaars, later als het mogelijk is ook over de 

historici"2). Eerder in het Prooemium meldt hij de produktie van 

"talrijke historiën die de moeite waard zijn", "vele elegante logoi politi-

koin en "filosofische geschriften"3): historiën en politikoi logoi naast 

elk ar. In Thuc. 5, (411,13w.) behandelt Dionysius de "redenaars en 

geschiedschrijvers" die Thucydides hebben nagevolgd. Wat de redenaars 

betreft is dat alleen Demosthenes; deze "heeft veel aan hem ontleend en 

Prooem. 4,2: TIVES slolv d^Xo^coraTOi, T<ÖV dpxatoav f>7yróp<i)v T E Kal avY7pa9éü)v. 

2) Prooem. 4,4: vvv p,èv irspl T C Ö V frrfrópcov, èdv 8è è7XwPlï> Kal irspl T C Ö V loropiKtöv. 

3) Prooem. 3,2: iroXXal p,èv loroptai owu8fj5 d^tat (...) iroXXol 8è Xfryot I T O X I T I K O I 

XaptfiVTEs (...) tpiXóaocpol T E o w r d | £ t s . 
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toegevoegd aan de (of: zijn) politikoi logoi"1). Hier is twijfelachtig of 

Thucydides, werk zelf ook tot de politikoi logoi gerekend wordt. In 

Thuc. 27 heet een verhalende passage uit Thucydides verstaanbaar niet 

slechts voor specialisten maar ook voor "degenen die niet veel ervaring 

met politikoi logoi hebben"2). Wat meer rechtstreeks is het slot van de 

Brief aan Pompeius: "De hier aangehaalde geschiedschrijvers zullen 

toereikend zijn om aan de beoefenaars van de politikos logos geschikte 

bronnen van voorbeelden voor elke situatie te leveren"3). Maar ook hier 

is weer de vraag: valt de geschiedschrijving zelf onder de politikos logos, 

of levert ze er alleen bouwstoffen voor? In Thuc. 2 wordt een opvatting 

die Thucydides beschouwt als "het richtsnoer voor historisch werk en de 

definitie van bekwaamheid in de politikos logos"4) verworpen; en elders 

worden de geschiedschrijvers genoemd in een opsomming nddst de 

redenaars, de dichters en de wijsgeren (Pomp. 3,1). Deze passages 

demonstreren de verwantschap tussen de twee genres maar laten ook zien 

dat Dionysius ze uiteindelijk niet identificeert. 

De samenhang tussen geschiedschrijving en redenaarskunst is vooral 

zichtbaar op het vlak van de stijl. De voornaamste uitspraak van Diony

sius over de stijl van historiografie vinden we in Thuc. 49-51, een 

passage die, als parallel van Dem. 15, al ter sprake is geweest in 2.1.5. 

Dionysius betoont zich hier gereserveerd tegenover het voorbeeldige 

karakter van Thucydides, stijl. Met zijn uitspraak neemt hij deel aan een 

discussie rondom Thucydides die al enige tijd aan de gang is5). Enerzijds 

is er het extreme standpunt van hen die Thucydides niet alleen voor 

geschiedschrijvers maar ook voor redenaars navolgenswaard vinden; 

Dionysius noemt ze in de zoeven geciteerde passage uit Thuc. 2. Cicero 

*) Thuc. 53(412,20): ©O-UJCUSUJO-U £nXü)TT)s kyévsTO Kcrrd iroXXd Kal irpoaé8T)KE TÓUS 

TToXiTiKOts XÓ701/S Trap' èKelvov XaPoüv. 

2) Thuc. 27(371,10): ol [li] irdw Xdycov ëp/iretpoi TTOXI/TIKCÖV. 

3) Pomp. 6,11: Ofnoi irapaX^eévres ol onrfypa<péi5 dpKéotnxn, TOIS doxoim TÖV 
iroXtTiKÖv X670V dcpopjxds èmrnöelo-us TrapaSeiryjxdTCOv irapaoxelv els diraaav löéav. 

4) Thuc. 2(327,11): ot Kavóva rfjs loropiKffc npa7p,aTela$ èKelvov woTlSevrat TÖV 

dvSpa Kal rfjs irepl TO<>S TTOXITLKOVS XÓ70US 8eivórr)T0s öpov. 

5) Materiaal bij Strebel (1935) 28-33; 41-51. 
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kende ze ook: "sommigen verklaren zichzelf Thucydideeër"1). Dionysius 

rekent stilzwijgend met ze af door in Thuc. 50 (409,8w.) allen die 

Thucydides' stijl in al zijn gekunsteldheid en duisterheid geschikt achten 

voor politieke redevoering en privé-communicatie voor dwaas te verklaren. 

Een ander extreem is dat Thucydides weliswaar bewonderenswaardig is, 

maar alleen als historiograaf en als voorbeeld voor toekomstige geschied

schrijvers. Men zou Cicero, Orator 30-32 ("Thucydides echter verhaalt van 

verrichte daden, oorlogen en veldslagen, ^ op indrukwekkende en goede 

wijze weliswaar, maar men kan er niets van overnemen voor gebruik in 

jury en volksvergadering")2) en Brutus 287 zo kunnen interpreteren alsof 

Cicero de hier bedoelde mening heeft. In werkelijkheid scheidt Cicero 

weliswaar rhetorische en historiografische stijl, maar voor geschiedwerk 

schrijft hij de stijl van Isokrates en Theopompus voor (Orator 207); in 

Orator 30-32 en Brutus 287 zou men dus kunnen spreken van een 

onoprechte concessie3). Een derde groep probeert de duisterheid van 

Thucydides' stijl historisch te verklaren. 

Dionysius is het met geen van deze standpunten eens. Tegen de 

eerste stroming brengt hij in dat Thucydides' stijl met zijn exotische, 

gekunstelde en onbegrijpelijke trekken niet toepasbaar is in de politieke 

redevoering; "want dergelijke stalen van redenaarskunst maken de massa 

der burgers tegen, daar zij niet gewend is iets dergelijks aan te horen"4). 

Tegen de tweede groep voert hij als bezwaar aan dat zij met te weinig 

genoegen neemt. Ten onrechte ziet ze alleen de beschaafde élite als de 

*•) Cicero, Orator 30v.; aliqui se Thucydidios esse profitentur. VgL nog Philodemus, Rh. 
I,151,vii,21 Sudh.; DH, Din. 8(307,25): ol 8è 0O\)KV818TIV £nXow Xé70vre<;; Marcell., Vita 
TItuc. 41/2 en 53. 

2) Cicero, Orator 30: Thucydides autem res gestas et bella narrat et proelia, graviter sane 
etprobe, sed nihil ab eo transferripotest adforensem usum etpublicum. 

3) Zie Stretel (:^S) 28-31; A.D.Leeman; REL 33 (1955) 195w.; Pavano (1958) 193w. (maar 
op p. 196 cknkt Pavano ten onrechte dat DH het met Cicero eens is); Schultze (1986) 135 
met n.86. Wie de O6K <5t8o£oi aocpurrai van Thuc. 50 (409,13) die deze mening verdedigen 
dan wel mogen zijn valt niet meer uit te maken. Nassal (1910) 105 en Leeman, REL 33 
(1955) 198 en Orationis ratio (Amsterdam 1963) 165; 179-184 denken aan Caecilius van 
Caleacte; maar zie Pomp. 3,20. Vermoedelijk was QAelius Tubero, aan wie DH zijn De 
Thucydide opdroeg, aanhanger van één van de twee extreme meningen - zie Thuc. 
55(418,19): TcOrcov rfiito jxèv EIXÓV OOI irepl ©omvStSau 7pd<petv, & péXTtors 
KÓIVTE KCKii Tovpépcov, ob p/?|v dX^éorepa - maar tot welk van de twee is op grond 
van deze tel >t niet te zeggen. 

4) Thuc. 49(408,18): <Kal 7dp al TOtavrai fnTTopeX>at Xvrtovcn TÖV TTOXITLKÖV oxXov 
oi)K övra TCÖV TOLOVTCOV dKODap.dTCi)v èv 'é8et (lacune opgevuld door Usener/Usher). 
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adressaat van de historiografie: door de vruchten van de historiografie 

voor een kleine groep te reserveren "alsof men in een tyranniek of 

oligarchisch geregeerde stad vertoefde"1) berooft ze de samenleving van 

een nuttige zaak. Hier is dus de aard van de historiografie in het 

algemeen in het geding. Tegen de derde groep brengt hij in dat Thucy-

dides zich ten opzichte van zijn tijdgenoten juist onderscheidt door een 

misplaatst streven naar originaliteit (Thuc. 50v.). Tenslotte blijkt hij het 

in Thuc. 53 ook impliciet oneens met diegenen die, zoals Cicero2), 

beweren dat geen enkele Griekse redenaar Thucydides is nagevolgd: 

Demosthenes heeft dat, althans voor een aantal stijlkenmerken, wel 

gedaan in zijn politieke redevoeringen. Dit punt ligt in het verlengde 

van de opvatting dat de historiografie voor het openbare leven niet 

verloren mag gaan. 

De beoordeling van Thucydides moet geplaatst worden in het wijdere 

perspectief van een discussie die gevoerd werd over de beste historio

grafische stijl3); sporen daarvan vinden we ook bij Dionysius. In Pomp. 

4,3 vergelijkt Dionysius Xenophon met Herodotus; deze laatste bezit, in 

tegenstelling tot Xenophon, "een indrukwekkend, nobel en verheven 

karakter, en de eigenlijk zo genoemde historische stijl"4). Herhaaldelijk 

stelt Dionysius de "omtrekkende, historische stijl" en de "recht-toe-recht-

aan-stijl van het debat" tegenover elkaar, gewoonlijk ten gunste van de 

laatste5). In Dem. 18 legt hij uit wat er aan Isokrates' stijl - prototype 

van de historische stijl6) - ontbreekt: dat is het vermogen om het publiek 

in beweging te brengen, een onontbeerlijke kwaliteit voor wie rechtbank 

of volksvergadering wil overtuigen. Zoals we in § 2.1.3 reeds gezien 

*) Thuc. 51(410,14): dxnrep èv TOLS óXiryapxoupivats fj rupavvoupivais iróXeaiv. 

2) Cicero, Orator 31: Quis porro umquam Graecorum rhetorum a Thucydide quicquam duxit ? 

3) Scheller (1911) 61-65. 

4) Pomp. 4,3: i3i|ios (...) Kal KdXXos Kal jj^yaXoTrpéireiav Kal TÓ X£7Óp.£vov ISUos 
irXdajjLa loropiKÓv; de parallel in Imit. B VI.III (208,10). 

^) Comp. 4,9: o&KéTi {nra70)7iKÓv TÓ irXdap,a ouS' UrropiKÓv, dXX' ópBóv jxaXXov Kal 

kvayéviov (citaat); Dem. 18 (166,11), over de stijl van Isokrates: {nrrta 7dp èort Kal 

imayoFfiKi) Kal i r e p i p p ê o w a TOIS vofpaaiv, ciknrep elolv a l T<3V loropiKöv; Dem. 
24(182,15): Plato's stijl p,eTaXrn|/8Tat, TÓV loroptKÖv dvTl rov Xo7iKoi) rimov. De 
tegenstelling tussen historische en debatstijl is een topos; zie Scheller (1911) 62v. 

6) Dit is aan de hand van. passages uit Cicero, Dionysius en Quintilianus afdoende 
aangetoond door Scheller (1911). 
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hebben staat Dionysius gereserveerd tegenover Isokrates' stijl; ditzelfde 

geldt, zij het in mindere mate, voor die van zijn leerling Theopompus1). 

De "historische stijl" wordt dus gekenmerkt door de statische 

kwaliteiten uit de kalon-groep (zie § 2.3.2) maar mist de dynamische, de 

eigenschappen die met het pathos samenhangen. Zo kan men ook de 

definitie van de beste historische stijl begrijpen die de illustere sofisten 

van Thuc. 50 hanteren: "historische werken (...) die behoefte hebben aan 

grandeur, plechtigheid en imponeringskracht (kataplêxis)"2\ 

Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of Dionysius zelf tevreden 

is met deze definities als omschrijvingen van de historische stijl. Wel is 

duidelijk dat hij het oordeel van de sofisten van Thuc. 50 over Thucydi-

des onjuist acht. Zij denken dat aan een geschiedwerk de juiste vorm 

wordt gegeven door ongelimiteerde toepassing van "een stijl vol niet in 

zwang zijnde termen (glossen), verouderde woorden en tropen, één die 

zich verwijdert van de gebruikelijke figuren in de richting van het 

vreemde en ongewone"3). Dionysius geeft (Thuc. 51) wel toe dat 

historiografie tot op zekere hoogte het poiêtikon moet bezitten, maar zij 

mag niet geheel en al poiêtikê zijn. Men moet maat en gelegenheid in het 

oog houden, en dat heeft Thucydides niet gedaan, waardoor zijn stijl gaat 

tegenstaan: Vant verzadiging ook van zeer aangename zaken wekt 

*) Pomp. 6,9v. I.t.t. Isokrates bezit Theopompus' stijl soms wel het vermogen van het 
iraOalveiv; inzoverre komt hij er beter af dan zijn leermeester. Dezelfde nuances ook bij 
Cicero: Enerzijds gelden Isokrates en Theopompus beide als voorbeelden voor de historische 
stijl (Orator 207: in historia et in eo qitod appellamus èmSeiKTtKÓv placet omnia dici 
Isocrateo Theopompeoque more), anderzijds wordt aangestipt dat Isokrates behoefte 
gevoelde de al te intense stijl van Tiieopompus te matigen (Brutus 204: Isocratem in 
acerrimo ingenio Theopompi et lenissimo Ephori dixisse traditum est, alteri se calcaria 
adhibere alteri frenos; vgl. De Or. 111,36). 

2) Thuc. 50(409,16): loropi^V; TrporypiaTelas (...) als p^aXenrpe'trelas Te 8eX Kal 
crEp,vo\o7ta<5 Kal KaTairXTjIeoos. Scheller (1911) 62 houdt het erop dat met deze 
omschrijving op dezelfde definitie van historische stijl is gedoeld als bij de hiervoor 
genoemde, waarschijnlijk terecht. Voor KaTdirX^^is i.s.m. TÖ KaXóv zie § 2.1.5; voor het 
verband tussen KaTdirXrjIis en iJi|ios zie Russell, 'Longinus' On the sublime (2e dr. Oxford 
1970) xxxvii. Vgl. ook Geigenmüller (1908) 34v.; 54-58; Leeman, REL 33 (1955) 198v. Zie 
Lys. 13,4: \n(nT\TS| (...) Kal jj^yaXoTrpEirns (...) Kal KttTaTr\7]KTtKT|; Lys. 3,3+5; Dem. 2(131,3); 
4(135,12). 

3) Thuc. 50(409,19): =r?4v 9pdatv r ï \ v 7\c-)TTT||xaTiKT|v TE Kal dTrrjpxautfpivrjv Kal 
TpoTrtK'fiv Kal è£r]X\a7pivTiv T<ÖV èv ëflst oxn̂ dTCov èirl TÓ f-évov Kal irepmóv. 
Vgl. Dem. 15(160,17): areptrrd Kal è§r;\Xa7jiéva rov dvvf)Qov% en voor heel deze 
karakterisering van Thucydides: Lys. 3,6. In Thuc. 51(411,9) vat hij deze eigenschappen 
samen als TÓ TroiTfriKÓv. y j . Geigenmüller (1908) 100-104; Pritchett (1975) 84-87; 102 en 138. 
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verveling, maathouden is in alle omstandigheden nuttig"1). Dit houdt 

echter nog geen principiële kritiek op de gegeven definitie in. Toch moet 

betwijfeld worden of Dionysius de gebruikelijke omschrijving van het 

plasma historikon wel voor eigen rekening neemt. De standaardopvatting 

van de historische stijl stelt deze de facto gelijk aan de epideiktische 

stijl2). Daarmee is zij niet geschikt voor gebruik in redevoeringen die 

bestemd zijn een rechtbank of volksvergadering te overtuigen (zie § 

2.1.3); maar het nut van geschiedschrijving ligt naar Dionysius, mening nu 

juist daarin dat zij politici toerust tot praktische welsprekendheid3). 

Demosthenes' ontleningen aan Thucydides - d.w.z. aan de vele goede 

kanten die er aan diens stijl ook zitten - illustreren dit grensverkeer 

tussen historiografie en rhetorica4); niet voor niets komt Thucydides voor 

in de genealogie der stijlen van De Demosthene lw. In dezelfde richting 

wijst een opmerking in Thuc. 1: Dionysius vat hier de bedoeling van De 

Imitatione aldus samen "dat zij die goed wensen te schrijven en te 

spreken schone en beproefde canons zouden krijgen"5): schrijven en 

spreken in één adem genoemd. In Imit. B VT.ÏII (209,11) heet Philistus 

nuttiger dan Thucydides met het oog op werkelijke debatten. Hegesias' 

stijl is het toonbeeld van verdorvenheid in ritmisch opzicht, zoals 

Dionysius betoogt in een tekstverband waarin hij, i.v.m. de synthesis, 

uitvoerig ingaat op de akoestische eigenschappen van stijl; ten bewijze 

citeert hij een omvangrijke passage uit een geschiedwerk van Hegesias' 

hand (Comp. 18,22w. met citaat in 18,26). Nu heeft Hegesias tenminste 

nog aandacht gegeven aan synthesis (vgl. ook Comp. 4,11). Erger is het 

gesteld met een groep geschiedschrijvers, onder wie Polybius, die aan dit 

aspect in het geheel geen zorg hebben besteed; hun werken zijn dan 

ook, aldus Dionysius, niet om door te komen (Comp. 4,15). We mogen dit 

wel zó verstaan dat deze historici er niet op bedacht zijn geweest dat de 

stijl waarin ze schreven hun werk ook geschikt voor voordracht moest 

*) Thuc. 51(411,11): dvuxpöv yêtp 6 KÓpos Kal TCÖV UÓLW 'fjöécov, r) 8è av^erpia 
iravTaxti XPhW'iLGv. 

2) Vgl. Cicero, Orator 207. 

3) Thuc. 5 0 ( 4 0 9 , 1 4 ) ; ^ 1,8,3; XI, 1,4 (hierna te bespreken). 

4) Dem. 1; Pomp. 3,20; Ihuc. 5 2 / 3 . Zie eerder in deze § pag. 265 n. 1. 

^) Thuc. 1(325,11): Xva TOIS irpoatpou^évots yp&yziv T8 Kal Xéyziv ti KaXol Kal 
8s8oKtp.aafjiép^u Kavovz*; éaiv. 



270 

maken, m.a.w. ze hebben alleen een lezerspubliek voor ogen gehad. 

Dionysius keurt dit af. 

Met zijn opvatting dat de redenaar behoort te profiteren van studie 

van het werk van geschiedschrijvers staat Dionysius overigens niet alleen. 

We vinden er een toespeling op in een opmerking die Cicero in De 

Oratore 11,59 aan Catulus in de mond legt. Deze reageert op Antonius' 

bescheidenheid inzake zijn kennis van Griekse geschiedschrijvers en toont 

zich verbaasd "dat deze, als hij al dit materiaal niet kende, het als 

redenaar nog zo goed deed"1). Intussen is komen vast te staan dat 

Antonius' kennis van Griekse historici toch niet zo gering is, hetgeen 

Catulus' verwondering enigszins tempert. Op dat moment voelt Antonius 

zich geroepen op te merken dat hij de historici niet bestudeert "om er 

nut voor de welsprekendheid van te hebben, maar voor zijn vermaak, in 

zijn vrije tijd"2). Dat hij er dan ook als redenaar van profiteert is een 

bijkomend voordeel (De Or. 11,60). Voor Dionysius is het van meer dan 

incidenteel belang. We kunnen samenvatten dat Dionysius continuïteit 

tussen historiografische en rhetorische stijl vereist. 

Tot dezelfde conclusie leidt een beschouwing van de opmerkingen die 

Dionysius wijdt aan het publiek waarop geschiedschrijving gericht moet 

zijn. Dat publiek moet zo breed mogelijk zijn3); men kan het in twee 

hoofdgroepen onderverdelen, de hoogopgeleiden in een vooraanstaande 

positie (politici, redenaars, filosofen) en de grote massa. De élite wordt 

nader aangeduid als "degenen die zich bezighouden met politikoi logoi en 

zij die wijsgerige theorie beoefenen"4), "de politici, tot wie ik ook al die 

filosofen reken die de filosofie niet opvatten als beoefening van woorden 

(alleen) maar ook van schone daden" (de riet-theoretische filosofen, d.w.z. 

*) Cicero, De Or. 11,59: hunc, cum haec nesciret, in dicendo posse tantum. De passage is 
gesignaleerd door Schultze (1986) 134; maar zij houdt ten onrechte Antonius' benadering 
voor identiek met die van Dionysius. 

2) Cicero, De Or. 11,59: non ego utilitatem aliquam ad d'xendum aucupans, horum libros et 
nonnullos alios, sed delectationis causa, cum est otium, legere soleo. 

3) Schultze (1986) 134 vergelijkt Cicero, De Oratore 11,60: quae ipsi qui scripserunt 
voluerunt vulgo intellegi. 

' AR 1,8,3: TOIS irepl TOÜS TTOXITIKOUS 8taTpl|3ow, \o70u5 Kal T0I5 irepl rf|v 
cpiAóaocpov èorrouöctKÓox Bewptav. Met "wijsgerige theorie" is hier misschien politieke 
theorie bedoeld; vgl. Ai? XI,1,1 en § 5.2.1 pag. 446v. 

file:///o70u5
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de redenaars)1), Vetgevers en volksleiders en alle anderen die politiek 

willen bedrijven en de openbare zaak behartigen"2), "de zeer ontwikkel

den"3) en (naast "degenen die geschiedwerken publiceren") "diegenen die 

zich hebben voorbereid op ontmoetingen met de volksmassa en die in 

rechtszaken spreken"4). Wat de brede massa van de geschiedschrijving 

mag verwachten wordt omschreven in termen van "amusement" en 

"genot"5), maar daarnaast is ook voor haar de geschiedenis nuttig. Dit 

mogen we opmaken uit Dionysius' afwijzing van een elitaire doelomschrij

ving van historiografie in Thuc. 51: "Zó heft men de noodzaak en het nut 

van deze zaak voor het openbare leven op, wanneer men haar beperkt tot 

zeer weinig mensen, alsof men in oligarchisch of tiranniek geregeerde 

steden woonde"6). Over de wijze waarop de brede massa van niet-politici 

van de historiografie kennis neemt zijn Dionysius' opmerkingen niet zeer 

helder. Enerzijds denkt hij aan lezen (AR 1,8,3: anagndsmasin), anderzijds 

beschrijft hij de publieksverwachtingen t.a.v. geschiedschrijving ook wel 

in termen van "horen" en "luisteren", niet alleen daar waar expliciet aan 

de entourage van volksvergadering of rechtbank is gedacht, zoals in 

Thuc. 50/1, maar ook in AR XI, 1,3, waar in eerste instantie niet de 

praktisch-rhetorische toepassing van de historische stof aan de orde is 

(die komt pas in XI, 1,4). Voor de politieke élite brengt de 

geschiedschrijving óók verpozing; in dit opzicht verschilt zij niet van het 

brede publiek7). Maar specifiek voor de toplaag is de geschiedschrijving 

AR XI,1,4: T O I S 8è * TTOX I /TIKOXS dv8pdou>, èv ols 'éywyz TiSsjiai Kal T O V S 

cptXoaócpaus ö o m [LT\ Xfryoav dXX' ëpycov K O X Ü > V &<JKT\OIV TfyoSvrai nri\v cptXoaocplav. Voor 
de in de tekst gegeven uitleg zie § 5.2.1 pag. 443 n.3. 

2) AR V,75,l: vop,o8éTats T E Kal Sijp^ciyyols Kal T O X S dXXois diraau 70X9 
iroXiTe-ueoOal T E Kal Ta Kotvd irpdrrsiv PovXopivots. 

3) Thuc. 27(371,12): ol irdvu irspt/rrol. 

4) Resp. Thuc. 50(409,16): T O X S 8è Td<5 loroptKds Trpa7fiaTetag è K c p é p o t m v en 
50(409,14): TOX? | i èv irpös Tds óxXucds kwEi&is Trapeoxe-uaaplvou; Kal TÓL ÖUaia 

**) AR 1,8,3: eX T U T U » doxXTprot) S E T J O E L Suryüryffc èv loropiKois &vayv(hcry.acnv; AR 
XI,1,3: T]5eTai en 4: f)8so0au 

6) Thuc. 51(410,10): T Ó Tot) irpd7p,aTOs dva7KaXóv T E Kal xP'faMJ'Ov diraoxv (...) 
dvatpovatv É K T O D K O I V O Ü piov, óXt̂ wv iravrdiraaiv dvBpayircov ovra) T T O I O ^ V T E S , 

oScnrsp èv TaXs óXt/yapxoupivats fj Tupavvovpivats T T Ó X Ê O L V . 

7) AR 1,3,3 impliciet; XI,1,4 expliciet. Vgl. Cicero, De Oratore 11,59: delectationis causa. 
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nuttig door het praktische gebruik dat men ervan kan maken in de 

politiek. "Afgezien van het genot dat men eraan beleeft trekt men er ook 

profijt van wanneer men in moeilijke tijden de steden van nut is op 

grond van een dergelijke ervaring en ze vrijwillig op een voordelige koers 

zet door de kunst van het woord"1). Bij het operationeel maken van 

historiografische teksten zijn zowel de inhoud ervan als de stijl gemoeid. 

Wat de inhoud betreft spreekt AR V,75,l duidelijke taal: De geschiedenis 

van Rome is nuttig voor wetgevers, volksleiders en andere politici omdat 

zij "een schat aan schone en nuttige voorbeelden biedt"2). En uit de 

behandeling van stijl in Thuc. 50 blijkt dat het bij de "voorbereiding op 

de ontmoeting met de massa" dóérom gaat dat men klare taal spreekt 

"voor marktlui, ambachtslieden en handwerkers en andere mensen die geen 

de vrije man waardige opleiding hebben ontvangen"3). In dit onderdeel, de 

praktische toepassing van geschiedwerk in de communicatie tussen de 

politieke leiders en de geleiden, valt het nuttigheidsaspect voor de massa 

samen met dat voor de élite. Bestaat er tussen de twee doelstellingen, nut 

en verpozing, een volgorde van belangrijkheid? Dionysius spreekt zich 

daarover niet uit; voorlopig herinnere men zich dat het amusementska

rakter van historiografie is gekoppeld aan de lectuur als communicatie

vorm. Dit is in overeenstemming met een opmerking die Dionysius in Dem. 

22 maakt: van Demosthenes' redevoeringen heet het daar dat het 

onmogelijk is ze "als lectuur, bij wijze van verpozing" door te nemen; 

men gaat vanzelf acteren4). Dionysius is consistent in zijn koppeling van 

verpozing aan lectuur en van nut aan de werkelijke politieke voordracht; 

zoals we in deel 2 hebben gezien is hem dit laatste veel belangrijker dan 

het eerste. Dit geldt dan ook voor de historiografie. 

We kunnen aan Dionysius' stellingaame nog wat meer reliëf geven 

door haar te vergelijken met enkele opmerkibjen die Strabo ma kt over 

de functie van historiografie en geografie5). Strabo wil dat zijn geografie 

•*) AR XI,1,4: x̂ Pte &è TjSovfjs irepi/ytTveTca TÓ TTEPI TOVS dvcryKcdo-us 
Kcapcyus p.E7(4Xa Tas TTÓXEIS rf\s TOtavrTj? èp/iretplas éyzkzlv Kal &ysiv 
atrds èKcröoras èirl Td avjjupépovra 8id TOV kèyov. 

2) AR V,75,l: & TTOXXT|V einroplav irapé|ei KaXtöv Kal orua f spóvrcav irapai5ei/yadTG>v. 

3) Thuc. 50(409,14): TOXS jièv irpès T d $ öyKixés kvrsii-eiQ ivtiSEnrKS'uaap-évoig en 
(409,21): d7opatois dv8p(«yirois (...) èirt8tcïcl?i'; r) x^P^X^1^ (—) TOXS dXXois ot 
fjt/f| p,8Téoxov d7(i)7t|s èXeuöeplau (e contrario). 

4) Dem. 22(177,15): èv TjSovfj é s AvdyviMiia. 

5) Er valt veel te leren van Gabba (1982) 59-61. 
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"het algemeen belang dient en nuttig is voor de staatsman zowel als het 

brede publiek, evenals zijn (eerder gepubliceerde) geschiedwerk" (I,l,22)1). 

Dit standpunt lijkt identiek met dat van Dionysius; maar er is toch een 

verschil. In 1,1,23 zegt Strabo namelijk dat zijn geschiedwerk vooral winst 

afwerpt voor de "ethische en politieke filosofie"2), waarmee is bedoeld 

dat het voor staatslieden bruikbaar is. Evenzo richt zijn geografie zich 

"op dezelfde mannen, vooral die in leidinggevende posities"3). Dat 

geografie vooral voor de bestuursélite nuttig is zegt hij ook verder in 

boek I enige malen4); wat de geografie betreft is er dus bij Strabo geen 

dubbelzinnigheid. Jammer genoeg is hij over de historiografie minder 

duidelijk. In 1,1,19 kondigt hij aan dat zijn geografie ook historische en 

mythische uitweidingen zal bevatten die geen raakvlak met de praktijk 

hebben; hij verdedigt ze met de opmerking dat staatslieden ook wel eens 

behoefte hebben aan aangename ontspanning op niveau. Maar dezen zijn 

toch vooral in het nut van geografie en historie geïnteresseerd, en 

daarom zal Strabo dergelijke uitweidingen beperkt houden. En in een 

merkwaardige aan de mythen gewijde passage beweert Strabo dat ge

schiedschrijving en filosofie vooral voor de weinigen profijtelijk zijn en 

dus met het oog op de massa geen goede vervanging bieden voor de 

mythen5). Strabo's mening over de mythen wijkt beslist af van die van 

Dionysius6), en t.a.v. de geschiedschrijving blijkt zijn stellingname 

uiteindelijk ook meer elitair. Het verschil tussen Dionysius en Strabo is 

juist dat de eerstgenoemde zich als rhetor wel móest interesseren voor de 

*) Strabo 1,1,22: 'AirXc&s 8è K O I V Ö V elvat T Ö orv77pap,p,a T O V T O 6él Kal iraXiTiKov 
Kal SrpaxpeXès ójjiotcas, dknrep rrjv Tfjs Urroplas 7pacpr|v. 

2) els T T J V TjOiKT̂ v Kal iroXiTUcfjv <piXoao<plav (vgl. ook 1,1,18). Voor deze terminologie, 
die treffende overeenkomst vertoont met Dionysius' taalgebruik, zie § 5.2.1. 

3) 1,1,23: irpös T O X J S ainovs dv8pas, Kal p,dXurra T O U S èv Tál«? -uirspoxais. 

4) 1,1,16: rffc 78ü>7pa9las T Ó irXéov èari, irpès Tds XP£l<*s ^ds iroXi/riKas (...) TJ 
TEorypacpta iraaa èirl Tds irpd^ets évdytjai Tds ffyefioviKas; 1,18: geografie is, 
evenals ethische en politieke filosofie, nuttig irepl T O U S TfyefioviKovs piovs. 

)̂ 1,2,8: xpóvois 8M5oT8pov TJ rf)s Urroplas 7pot<frfi Kal i\ vvv cptXoaocpla TrapeXfiX-uOEv 
els jxêoov. aftrr\ jxèv oiv irpès 6XI70ÜS, TJ 8è T T O I / T J U K T I K T X . Ik laat avrrj op héél 
de frase TJ T T J S Urroplas 7pa<prj Kal TJ VVV cpuXoaocpta slaan, die gezien het enkelvoud 
Trap8X-f|Xv6ev, als hendiadys moet worden opgevat. Gabba (1982b) 59 betrekt a\nr\ alleen op 
cpiXooDcpta. 

6) Hierover meer in 4.3. 
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communicatie tussen bestuurden en élite. 

Voordat op de topiek van "nut en vermaak" nader wordt ingegaan 

moet een mogelijke tegenwerping uit de weg worden geruimd. Men zou op 

de gedachte kunnen komen dat de voorgaande opmerkingen over Diony-

sius' visie op historiografische stijl slechts van toepassing zijn op de in 

antieke geschiedwerken in ruime mate ingevoegde redevoeringen. Deze 

tegenwerping moet echter worden afgewezen. Het is waar dat de uitvoe

rigste bespreking van de historiografische stijl, die in Thuc. 49-51, is 

ingegeven door de behoefte commentaar te leveren op Thucydides, stijl 

in zijn demegorieën. Daar staat tegenover dat in AR XI, 1,3 de logoi 

genoemd worden als één onder meerdere factoren ter verklaring van het 

geschiedverloop waarvoor het grote publiek zich interesseert; de andere 

factoren zijn van pragmatische aard. En een ander belangrijk 

theoriefragment, Thuc. 27 (met de leer van het kalon en het hêdy en van 

een voor élite en massa gelijkelijk aanvaardbare woordkunst) staat in het 

kader van een bespreking van Thucydides, dihêgêseis (verhalende 

gedeelten). Wat hiervoor is gezegd geldt voor de historiografie als geheel. 
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3.1.2 Het nut van geschiedenis 

Het thema van nut en genoegen, van lering en vermaak (docere en 
delectaré) bij Dionysius heeft al herhaaldelijk aandacht ontvangen1). 
Dionysius is niet de eerste auteur bij wie historiografische theorie wordt 
behandeld als onderdeel van het rhetorische systeem. Hij is dan ook de 
erfgenaam van een reeks loei communes over de theorie der geschied
schrijving; deze draagt bij hem topisch karakter2). Topiek sluit echter 
variatie en het uitdrukken van een individuele opvatting niet uit, veron
derstelt deze zelfs. Zo is de eis van een nobel onderwerp in de historio
grafische theorie topisch3), maar bij Dionysius heeft hij een bijzondere 
uitwerking gekregen (zie 2.3.2.3). Hiermee verbonden is bij Dionysius ook 
de topiek van öpheleia (nuttigheid)4) en terpsis (amusement). Maar 
Dionysius geeft aan het nuttigheidsaspect van de historiografie, binnen de 
topiek, een heel eigen wending. Beschouwen we deze nader, in discussie 
met Verdin (1974). 

Dionysius heeft volgens Verdin nut en genoegen weliswaar naast 
elkaar gezet5), maar hij zou toch aan het nut uiteindelijk de meeste 
waarde hebben toegekend; over het terpnon zou hij weinig te zeggen 
hebben gehad. Uiteraard vergist Verdin zich met dit laatste, gevolg van 
het feit dat hij het grootste deel van Dionysius' litterair-kritische 
geschriften buiten beschouwing heeft gelaten; hij is dus niet op de hoogte 

*) Scheller (1911) 72-78; Avenarius (1956) 22-26; Verdin (1974) 296w.; Gozzoii (1976) 
161w.; Schultze (1986) 126 en 137. 

2) Martin (1969) houdt onvoldoende rekening met het topische karakter van veel van 
Dionysius' opmerkingen in het prooemium AR 1,1-8. 

3) Scheller (1911) 38-40; Martin (1969) 199; Verdin (1974) 297 n.38. 

4) Over ciKpéXeia (cixpéXijAOs, ook xP ô̂ M-os) wordt bij DH in verband *net doel en functie 
van rhetorica en geschiedschrijving op de volgende plaatsen gesproken: Prooem. 4,1; Isocr. 
4,3/4; Imit. B VI.III (209,12); Pomp. 5,1; Comp. 1,3; Dem. 44(228,14); Thuc. 6(332,13); 
7(334,4); 49(408,11); 51(410,11); AR 1,1,2; 2,1; 11,20,1 en 2; V,56,l; 75,1; XI,1,4 en 5. Enkele 
van deze plaatsen zijn al aan de orde geweest. De topiek van het utile duld is zo wijd 
verspreid dat adstructie nauwelijks nodig is. Zie bv. P.W. de Neeve, Colonus (Amsterdam 
1984) 86v. 

)̂ Verdin beargumenteert dit met een beroep op de (dva7Kcdas Kal) KaXds (...) 
p,a6T|OEis van AR XI,1,1; en de {nro8éoEU5 (...) KaXds Kal (...) écpéXetav (...) 
98po6aas van 1,1,2, waarbij hij blijkbaar het KOXÓV als een aspect van het Teprrvóv 
beschouwt; iets dergelijks GozzoH (1976) 150 n.6. Ten onrechte: cJxpéXeia verhoudt zich tot 
Tepels als KOXÓV tot 8̂-6. 
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van Dionysius' aandacht voor de irrationele aspecten van "litteratuur". Het 

nut van de geschiedschrijving is daarin gelegen dat zij aan politici 

voorbeelden levert. Nu valt volgens Verdín de paradigmatische functie van 

historiografie in tweeën uiteen. Enerzijds heeft zij een moraliserende 

functie: In navolging van Isokrates zouden veel historici de geschiedenis 

hebben opgevat als "de schoonste leerschool voor het werkelijke leven"; 

met name zou de geschiedenis leren de wisselingen van het lot gelijkmoe

dig te ondergaan1). Polybius vertegenwoordigt - aldus Verdín - deze 

richting, Dionysius niet. De andere zijde van de voorbeeldfunctie van de 

geschiedenis is de symbouleutische: Beslissingen neemt men op kritieke 

momenten mede met het oog op wat de geschiedenis heeft geleerd. Dat is 

de betekenis van Polybius' concept van pragmatische geschiedschrijving: 

De politicus onderneemt actie geïnspireerd door de voorbeelden uit het 

verleden. Deze opvatting vinden we eveneens bij Dionysius (AR V,75). 

Maar er is nóg een aspect aan de symbouleutische betekenis van de 

historiografie: De redenaar die op beslissende momenten een besluit door 

het gesproken woord naderbij moet brengen ontleent aan de geschiedenis 

argumenten om zijn publiek te overtuigen. Dít aspect prevaleert bij 

Dionysius (zie vooral AR XI, 1), en hierin onderscheidt hij zich van 

Polybius2). Met dit rhetorische gebruik van het historisch paradigma staat 

Dionysius in de lijn van Aristoteles' Rhetorica3). Verderop wijst Verdín er 

dan nog op dat Dionysius met zijn Antiquitates Romanae een stelling wil 

bewijzen4). 

Met deze uiteenzetting van Verdin kan men in grote lijnen instem

men. Eerder had Scheller in de topos van de geschiedenis als paradigma 

nadere onderscheidingen aangebracht5): Er zijn drie manieren waarop de 

geschiedenis voor de redenaar als voorbeeld kan werken: (1) de in 

geschiedwerken opgenomen redevoeringen kunnen worden nagevclg: (2) 

de geschiedenis zelf levert voorbeelden die de redenaar te stade kunnen 

komen (3) hij kan ook nog de stijl van de historiograaf navolgen; alle 

-*•) Polyb. 1,35,9: K O X X Í O T T I V iratSeíav (...) irpè? a\Ti9u>öv ßlov; 1,1,2. 

2) Al kent deze sporadisch ook de argumentatieve waarde van de geschiedschrijving: 
XII,25i. Zie Verdin (1974) 300v. n. 55 voor de discussie die rondom deze passage is ontspan. 

3) Verdin verwijst naar Ar. Rh. I,1357b25w.; 1360a30w.; II,1393a30w.; 1394a9w. 

4) Verdin (1974) 305. 

^ Scheller (1911) 73v. 
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drie deze aspecten spelen inderdaad bij Dionysius een rol1). Verdins 

bewering echter dat Dionysius aan de historiografie geen nut ter morele 

vervolmaking toekent is moeilijk staande te houden2). Aan de tychê 

hecht hij als verklaringsgrond in de geschiedenis inderdaad weinig 

belang3) en dus evenmin aan de door de Stoa gepropageerde houding van 

onverschilligheid tegenover de slagen van het lot. Des te belangrijker is 

echter de rol van de aretê, zowel als verklaringsfactor voor het 

geschiedverloop4) als in de doelstelling die hij aan de historiografie, zoals 

aan de rhetorica, toewijst. Zo noemt hij in het prooemium van boek I van 

de Antiquitates Romanae als één van de effecten die hij wil bereiken dat 

de afstammelingen van de Romeinen van weleer een nobel leven zullen 

leiden om daarmee in het voetspoor van hun vaderen te gaan (1,6,4). 

Elders verklaart hij dat hij zijn publiek een beeld wil geven van "de 

raadslagen en daden van allerminst naamloze en verachtelijke mensen"5), 

en dat hij deze ten voorbeeld wil stellen. Sprekend over Valerius 

Publicóla verklaart hij: "Ik meen dat dit voor de geschiedschrijvers 

betamelijk is, niet alleen de krijgsdaden van beroemde aanvoerders te 

verslaan, en evenmin slechts de schone en voor hun steden heilzame 

maatregelen die ze hebben bedacht te vermelden, maar ook hun 

levenswandel uiteen te zetten, als ze gematigd en ingetogen zijn geweest 

en al hun jaren trouw zijn gebleven aan de voorvaderlijke gewoonten"6). 

Van Theopompus' geschiedwerk zijn ettelijke aspecten navolgenswaard, 

o.a. "alle wijsgerigheid die hij in heel zijn werk tentoonspreidt door 

talrijke schone exposé's te geven over rechtvaardigheid, godvrezendheid 

x) Bv. resp. Thuc. 42(397,12w.); Pomp. 6,5 mAR 1,1,4/5; Dem. 15(160,15w.). 

2) Verdin (1974) 299; zie Scheller (1911) 74w. 

3) AR 1,4,2 (contra Martin (1969) 204); 5,2; 11,10,4. 

4) AR 1,4,2; 5,2/3. 

^) AR V,75,l: (Q{JK) ávíúvíjjuav Kal áireppi|¿jj.evü>v áv8p<ÍKr(i)v PovXe-öpiaTa Kal Trpd|st<5. 

6) AR V,48,l: iravTÖs p,dXurra vopX£ü)v TOVTO TrpooTjKeiv TOXS 7pá(pouoiv Icnopta?, 

p/f| p.óvov Tas TToXejjaKds irpd^gts T<5V emoTJjjicúi' r\ys¡i6v(úv 8ief-tévat, p/T]8' el Tt 

TroXÍTe-üfia KaXèv Kal adyrí\piov Tais iróXsaiv dTreSeUjavro èlevpóvres, áXXd Kal 
Tofcs ptovs ain&v, el piTptot, Kal aécppovts Kal jxévovres èirl TOXS iraTpíots 
èirirr}8E'6iiaaL BtCTéXeaav, eirt8eÍKwa8aL 
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en dergelijke"1). 

De door Verdin aangebrachte onderscheidingen - de paradigmatische 

functie van de geschiedenis kan moraliserend worden opgevat en symbou-

leutisch, en dit laatste weer pragmatisch of rhetorisch " - vallen bij 

Dionysius uiteindelijk weg2). Er is wisselwerking tussen iemands woorden 

en zijn daden - daarom behoeft het niet te verwonderen dat Dionysius in 

een historiografisch werk niet alleen navolgenswaardige woorden, maar 

ook voorbeeldige daden opgenomen wil zien (AR V,48,l; 75,1 e.d.)3); en 

het zedelijk gehalte van een persoon kan ook aan deze tweeëenheid 

worden toegevoegd, "want terecht zijn alle mensen van mening dat van 

ieders ziel zijn woorden de afspiegeling zijn"4). Woorden, daden en 

karakter zijn betrokken op het gemeenschapsleven5); het patroon van 

normen en waarden dat daarmee gemoeid is is in een eerdere sectie 

(2.3.23) beschreven. Zou men toch aan Verdins onderscheidingen willen 

vasthouden dan moet een rangorde worden aangebracht, in die zin dat de 

ethische voorbeelden meer gewicht krijgen dan de politiek-adviserende en 

de logoi meer dan de praxeis. 

*) Pomp. 6,6: öaa <p\\oao<pEl Trap' ükr\v ri\v <(rvyypaqn\v Trepl> StKoaocrövns Kal 
eioEPetas Kal TCÖV dXXcov dpsTü>v TTOXXO-ÜS Kal KOXOXJS 8ie£epxó|xevos Xcryous. 

2) Dionysius staat in dit opzicht, veel sterker dan Polybius, in de lijn van Isokrates. Uit 
Verdin (1974) 298 n.43 blijkt dat hij Hubbell (1914) niet heeft gelezen. 

3) Het woord Trapd8ei7p.a komt bij Dionysius niet vaak voor (AR XI,1,5 gezegd van 
redevoeringen; V,56,l en 75,1 van politieke daden; vgl. nog Pomp.6,11); des te vaker 
p,ip,8io6ai en £T)XOW (zie § 2.4.1). 

4) AR 1,1,3: èiriELKtös 7dp <5nravT69 voplijoxmv ebcóvas elvat rf\<; èKdcrcov i^x^s 
Totis XÓ70V5. 

^) hoer. 4,3: O'CKO) TE Kal iróXet Kal ÖXTJ rf^ EXXd8t xP'norlp-ô -
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3.13 Hogepriesteres van de waarheid 

Een topos die we in programmatische uitspraken over de historio

grafie veelvuldig ontmoeten is die van de alêtheia (waarheid) als funda

ment van de geschiedschrijving, als "hogepriesteres van de waarheid"1). 

Bij Dionysius wordt deze topos in AR 1,1,2 direct al gekleurd door een 

andere, die van de juiste stofkeuze (hypothesis)2). Er mag weliswaar niets 

dan de waarheid gezegd worden, maar niet elke waarheid leent zich voor 

opname in een geschiedwerk (vgl. AR 1,6,5); een eenmaal gekozen 

onderwerp behoort naar waarheid te worden behandeld, maar daarom is 

nog niet elk onderwerp nuttig. En waaraan herkent men de waarheid? 

" 'The true' is often the rationalized residue of a traditional story after 

it has been purged of mythical elements", aldus Clemence Schultze3). 

"Waarheid" en "mythe" zijn eikaars tegenpolen; zoals in deel 4 zal blijken 

moeten bij Dionysius de mythen niet alleen onder het juk van rationalis

tische kritiek door, maar wordt er vooral ook ethische censuur op 

toegepast, uit eerbied voor het principe dat men van hogere machten 

alleen goede dingen mag vertellen. "Waarheid" is bovendien een begrip dat 

bij Dionysius de categorieën "meer" en "minder" niet uitsluit. In AR 

1,79,1 bijvoorbeeld noemt hij van het verhaal van Ilia, de Vestaalse maagd 

die moeder van de tweelingen Romulus en Remus werd, sommige varianten 

"meer mythe-achtig", andere "meer op de waarheid gelijkend"4); in 1,40,6 

- 41,1 plaatst hij twee versies van Heracles, tocht naar het westen 

tegenover elkaar, de één "mythisch" (mythikos), de ander "meer waar

heidsgetrouw" (alêthesteros)5). Dit roept de vraag op hoe Dionysius 

denkt over de ''wetenschappelijkheid" en de "objectiviteit" van de 

geschiedschrijving. Het zal blijken dat ook in dit opzicht Dionysius' 

rhetorische preoccupaties van doorslaggevend belang zijn. 

In AR 1,1,4 geeft Dionysius als zijn mening dat van historici in het 

algemeen naast de keuze van een goed onderwerp ook een zorgvuldige 

X) Avenarius (1956) 40w. DH, Thuc. 8(334,15): rf)s dX^eelas, 'fc lépeiav elvca <ri\v 
loroptav po-uXójxeOa. 

2) Vgl. Scheller (1911) 38-41. 

3) Schultze (1986) 126. 

4) AR 1,79,1: T Ö jruOcofiéorepov (...) T Ó TT\ óXrfieiqt èoiKÓs jxaXXov. 

5) Vgl. AR 1,39,1: p/u8iK(ÖTepa (...) &XT)9éoTepa; 11,56,2-3: p/u6a>8é(rrepa (...) mSavóiyrepa. 
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samenstelling van hun geschiedwerk mag worden verwacht. Zij kunnen 

niet volstaan met het gemakzuchtig weergeven van wat hen toevallig ter 

ore komt: "Diegenen (echter) die de beste onderwerpen uitkiezen maar 

deze willekeurig en zorgeloos (eikêL.kai rhdithymós) bewerken op grond 

van de eerste de beste geruchten (ek tón epitychontön akousmatön) 

oogsten ook voor hun keuze geen enkele lof'1). Geschiedwerken behoren 

niet geïmproviseerd en oppervlakkig te zijn (autoschedious...rhdithymous). 

Aan die eisen heeft Thucydides zeker voldaan, door niet op geruchten af 

te gaan (Thuc. 6(332,20): ouk ek ton epitychontön akousmatön) maar te 

putten én uit eigen ervaring én uit gegevens van betrouwbare informan

ten. Theopompus is zeer te prijzen "om de zorgvuldigheid en de inspan

ning die hij aan zijn geschiedwerk besteedde"; "hij maakte grote kosten 

voor het bijeenbrengen van zijn materiaal, was ooggetuige van vele zaken, 

en kwam vanwege zijn geschiedschrijving in contact met vele vooraan

staande mannen van zijn tijd, strategen, volksleiders en wijsgeren. Want 

anders dan sommige anderen beschouwde hij geschiedschrijving niet als 

een bijkomstige levensvulling, maar als de dringendste taak van allemaal" 

(Pomp. 6,2/3)2). Maar ook de Antiquitates Romanae beantwoorden aan de 

eis van zorgvuldigheid, zoals Dionysius in 1,7 omstandig beargumenteert 

door al zijn bronnen op te sommen. Hij wil immers de indruk voorkomen 

dat hij maar iets improviseert (autoschediazein). Die indruk zou kunnen 

ontstaan doordat Dionysius niet alleen van zijn voorgangers afwijkt (zijn 

relaas over het oudste Rome is veel uitgebreider), maar ook door het feit 

dat hij met zijn opvatting dat de Romeinen van de Grieken afstammen 

sterk afwijkt van een bij de Grieken wijd verbreide mening3). De versies 

van zijn voorgangers en die van zijn tegenstanders zijn echter slecht 

gefundeerd4). Research niet zozeer als eis van wetenschappelijkheid maar 

1) AR 1,1,4: ol 8è irpoaipo-ufievou jièv Tets KpaTtorag {nro8éaet9, ebcft 8è Kat 
Êaö-Dficos a-frr&s owTiBévres èK T<ÖV kmrvxèvrdiv dKowjxdTcav, otbéva imèp 

rtfc irpoatpéaecos 'éiraivov Kop££ovrau 

2) Pomp. 6,2/3: rf\s èiap-eXetas TB Kal cptAoirovlas TTJS Kard TTJV avyypacpTiv (...) 

|X87tora«5 8è 8airdva9 els r?|v auva^üyYfjv ain&v TETeXeKcife, Kal irpès TOUTOIS 

iroXXöv jxèv ainfamys 787£vnjiévo9, iroXXot? 8' el? ójitXtav èXSciv dv8pdat rots 

TÓTE Ttpisneiovoi Kal orparrfyoXs Sf^OYüryoIs T8 Kal 91X0069019 8td rf|v oirfypa9T|v# 

oi) yap dxnrép ixves irdpep70v TOV Jïlov rfjv dva7pa9T|v rrft toropla9 èiroi/fjaaTO, 

'épYOv 8è TÖ irdvrcöv dva7KaiAraT0v. 

3) VgLAR 1,7,1 met resp. 6,2 en 4,2. 

4) AR 1,6,1 en 4,2: èK T<SV èirtruxóvTCüv dKovâ drwv. 
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om de slag om de publieke opinie te winnen: "Dat is het wat ik naar mijn 

beste vermogen over de oorsprong der Romeinen heb kunnen ontdekken 

na zeer zorgvuldige lezing van een groot aantal geschriften van Grieken 

en Romeinen. Men kan dus met een gerust hart als z'n mening te kennen 

geven dat Rome een Helleense stad is, en resoluut diegenen de rug 

toekeren die van Rome een asielplaats voor barbaren, weggelopen slaven 

en daklozen maken"1). 

Om zijn stelling van de Griekse oorsprong van Rome te onderbouwen, 

"opdat mijn geschiedwerk een cruciaal punt geloofwaardig maakt"2), heeft 

Dionysius aanwijzingen en getuigenissen, tekmêria en martyriai, bijeen 

gebracht, zoals hijzelf zegt in AR VII,70; ook deze begrippen behoren tot 

de middelen die de rhetorica ten dienste staan. De aanwijzingen die 

Dionysius hier heeft bestaan uit ethnografische gegevens m.b.t. de ludi 

Romani. Hij verwijst in deze passage naar het slot van boek I, waar hij 

belooft dat hij voor zijn centrale stelling veel tekmêria zal aanvoeren en 

martyriai van geloofwaardige mannen (AR I,90,2)3). 

Nu komt men begrippen als tekmêria en martyriai ook wel bij 

Polybius tegen, evenals pistis (bewijs), peithein (overtuigen) e.d.4). 

Dionysius staat dus in een historiografische traditie. Pédech heeft er 

bovendien op gewezen dat termen als tekmêria, martyriai en sêmeia 

(tekens) met name gebruikt worden in de archaialogia (oergeschiedenis)5), 

in apoikiai, ktheis en syngeneiai (verslagen van kolonisaties, stadsstich-

tingen en verwantschappen van steden)6), juist die genres dus waaraan 

Dionysius, Archaiologia Rhömaikê (-Antiquitates Romanae) het meest 

verwant is. Pédech ziet in het gebmik van dergelijke termen een beïn-

AR 1,89,1: jxèv o$v èp.ol frOvajxts èTéveTO afcv iroXX'n <ppovrt8t dvevpelv 
'EXX v̂wv TE Kal *Pcop,at<i)v ouxv&s dvaXe|apivcp 7pa9&$ inrèp TOV TCÖV 'PoajiaUov 
7évau<?, TOW48' èorrlv, c&rre 8app<öv Tpx\ T%S dTro9aivéo6(i>, iroXXd x<*lpetv cppdaas 
T0I5 Pap(3dp<*>v Kal 8pair8Tc5v Kal dveorUov dv8püyn-<i)v KaTa9vy?)v TTJV 'Pcop/qv 
iroiauoiv, * EXXd8a iróXtv avr^v. 

2) AR Vü,70,l: Xva TCÖV dva-yKalcov TI Tfixrtdkrqvai Trpa7p,dTü>v, nl. i\ loTopla. 

3) TeKp/rjptov ook AR 11,8,4. 

4) Pédech (1964) 51. Bv. in 11,56,11: 8t8d|ai Kal irelaat TOXJS 9uXo|xa8ot}vra5. 

^ I.c. van Thucydides: Pédech (1964) 48 

6) Bij Timaeus: Pédech (1964) 50. 
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vloeding van de geschiedschrijving door de rhetorica1), maar hij wijst er 

ook op dat het rhetorisch instrumentarium, onder invloed van Aristoteles' 

opvatting over wetenschappelijke bewijsvoering (apodeixis) in de hellenis

tische historiografie, en zeker bij Polybius, in dienst is gesteld van een 

wetenschappelijke methode, gericht op het verschaffen van zekere kennis 

omtrent de geschiedenis. Bij Dionysius krijgen noties als tekmêria en 

martyriai weer de rhetorische betekenis die ze vanouds hadden. 

Dat de wetenschappelijkheid van Dionysius' geschiedwerk geen doel op 

zichzelf is blijkt ook uit zijn opvattingen omtrent de akribeia. Hiermee is 

niet "nauwkeurigheid, juistheid"2) bedoeld, maar "gedetailleerdheid", zoals 

Verdin al heeft opgemerkt3). De termen akribês en akribeia worden op 

twee manieren gebruikt: (1) óf ter aanduiding van de exergasia (uitwer

king) van één episode4) - hier ontmoeten we de akribeia als vaste topos 

in het rhetorisch systeem, onderdeel van de oikonomia (rangschikking)-

(2) óf i.v.m. de gedetailleerdheid van een geschiedwerk als geheel5). In 

beide gevallen is echter de achterliggende gedachte dat men aan een 

bepaalde historische stof die omvang en gedetailleerdheid moet toekennen 

die ze verdient: Het gewicht van een historisch onderwerp en de omvang 

van de behandeling ervan behoren recht evenredig te zijn, zodat bij het 

publiek de juiste indruk ontstaat6). Tegen deze regel zondigt Thucydides 

als hij akribös de mislukkingen van Athene weergeeft maar de successen 

bijna verzwijgt (Pomp. 3,15). Houdt een geschiedschrijver zich niet aan 

deze regel, dan heet het dat hij "over de stof heenloopt" (epitrechei, epi-

*) Pédech (1964) 48v.: Invloed van Antiphon en Isokrates resp. op Thucydides en Ephorus. 
"L'arsenal oratoire de la persuasion servirait k exposer Ie résultat des recherches historiques". 

2) Zoals in de bij Avenarius (1956) 42 n.12 genoemde passages. 

3) Verdin (1974) 301-303; vgl. Schultze (1986) 126). 

4) Expliciet i.v.m. k&pyaoia in Thuc. 15(347,5). Vgl. Din. 5(304,12): TOIS olKovojitcas 
dKpipéorepov. Ook Pomp. 3,15: vermoedelijk duidt Dionysius hier met zijn kritiek op 
Thucydides dezelfde feilen aan als in 3,9 (cpavXcos TTCOS Kal è£ èiriSpoii/ïis), namelijk zijn 
te geringe aandacht voor Athenes roemrijke daden in de Pentecontaetie en zijn te grote 
nadruk op de minder fraaie rol van Athene bij het uitbreken en in het verloop van de 
Peloponnesische oorlog; in 3,9 gaat het expliciet om Td|ts. Over Theopompus: Pomp. 6,7. 
Toegepast in de AR: 111,18,1; VII,66,3; 5; XI,1,5. 

)̂ Gezegd van de AR en van Dionysius' voorlopers: 1,5,4; 6,1; 2; 3. 

6) Zie de kwantifikatie in Thuc. 10(339,14). Over dit punt voortreffelijk Halbfas (1910) 
hfdst. menIV. 
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dromê)1) of er zich te gemakkelijk (rhäithymös) van af maakt2). Voor de 

exergasia heeft zich een vaste topiek ontwikkeld, met plaats, wijze van 

handeling, de mannen (of aanvoerders), overwegingen van de handelende 

personen, de oorzaken en motieven, de hoofdzaak en de afloop, de nood 

waarin men verkeert, de gesproken woorden, en "alle omstandigheden", 

d.w.z. de peristasis3), tot en met bovennatuurlijke verschijnselen4). Om 

aan deze eis van akribeia te kunnen voldoen is historisch onderzoek 

nodig. Het publiek mag niet de indruk krijgen dat de auteur 

improviseert, d.w.z. feiten verzint (schediazeinf)\ de geschiedschrijver 

moet zich dus grote zorgvuldigheid en inspanning6) getroosten om het 

materiaal voor zijn werk bijeen te krijgen, zoals Dionysius voor zichzelf 

claimt te hebben gedaan (AR 1,7). 

De peristasis waarop in AR XI, 1 wordt gezinspeeld in samenhang met 

de akribeia brengt ons bij een andere topos uit de rhetorische en 

historiografische theorie, die van de enargeicp). Dionysius definieert haar 

in Lys. 7,1 als volgt: "een bepaald talent om wat gezegd wordt 

zintuiglijk waarneembaar te maken; dit wordt bewerkt door de 

begeleidende verschijnselen erbij te noemen"8). Met de enargeia is het 

merkwaardig gesteld. Verdin, die haar bespreekt n.a.v. AR XI, 1,5, merkt 

*) Pomp. 3,9: è | èirtSpo^s; Thuc. 10(340,2): K89aXaiü>8ü>9 Kal èmTpoxd^v; 13(343,7): 
ÉKjt6-up.ÓT8pov èmTpéxcav; 14(345,8): èm/rpoxd8'nv; 15(348,3): èin/rpéxei/, 16(349,1): 
{>qt8'&n,<i)$ èmT8Tpoxaorpiva; ÏLAmm. 2; AR 1,6,1: èirt8pajxóvTOs; 6,2: èiré8pap,ev. 

2) Thuc. 13(343,7); 14(346,6): t^avkm ir<*>9 Kal &a8%ti><5; 16(349,1); AR 1,1,4: elicjl 
Kal {>.; 111,18,1. Een neutralere term is KecpctXauoŜ s: Thuc. 10(340,2); AR 1,5,4; 6,2. 

3) AR V,56,l; XI,1. De in de tekst genoemde aspecten: TÓTTOS, Tpórros T<5V Trpdleoov, 
fivSpes C?ïY8jióves), 8u4voux TCSV irpa|dvT(üv, aWtai Kal Trpo9dae</5, KecpdXatov en 
irépas, XÓ701, kortom irdvTa öaa Trapï|KoXo'u88i, TOIS irpd7p,aat, (XI,1,3), d.w.z. de 
ireptoTaais. Vgl. Halbfas (1910) 27; Pédech (1964) 33-43. 

4) AR V,56,l: Td irapd TOV 8at[iovtov ovyK-upriaavra. Zie Verdin (1974) 302. 

5) Zie boven p. 280. 

6) AR 1,1,2: TroXXfjs èirijxeXetas T8 Kal cpuXorrovtas; vgl Pomp. 6,2 over Theopompus. 

7) Geigenmüller (1908) 41v.; Scheller (1911) 57-61; Avenarius (1956) 130-140; Verdin (1974) 
303-306; Schultze (1986) 127. 

8) Lys. 7,1: 8-6vapX$ TIG imb Tds alo8T|08is äyovaa td X87Óp.eva# 7l7V8Tat 5è èK 
rfft T(5v irapaKoXau8o6vTü)v X^ea)?. Vgl. Lys. 7,2: 7ivóp,eva Td 8f]Xo<)jxeva ópdv; 
Lys. 13,2: TÖ imö Tds aUjQr\mis äyzw td 8T]Xoup,eva. Vgl. ook Isocr. 2,2; 11,3; Isaeus 
3,1; Imit. B VI.IH (207,12 en 208,7); Pomp. 3,17; 4,3. 
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op dat de functie die ze bij Dionysius heeft verschilt van de rol die ze 

speelt bij Phylarchus enerzijds - bespeling van de pathê - en bij 

Polybius anderzijds - verdieping van het historisch inzicht door 

uiteenzetting van de omstandigheden; bij Dionysius krijgt ze een functie 

als factor in het peithein1). Men zou echter kunnen zeggen dat bij 

Dionysius elementen van beide andere visies gecombineerd zijn: enerzijds 

heeft enargeia argumentatieve waarde (ze laat de ware betekenis van de 

gebeurtenis zien), anderzijds veroorzaakt ze aanschouwelijkheid, en deze 

bewerkt een niet-rationele, zintuiglijke beïnvloeding van het publiek2). 

Scheller wijst dan ook terecht op Thuc. 15(347,18) (Thucydides' vermogen 

om pathê aanschouwelijk en daardoor meelijwekkend te beschrijven) en 

Thuc. 23(360,23): Herodotus' "kracht ligt niet in het verlenen van emotie 

en schrikwekkendheid aan de gebeurtenissen die hij beschrijft"3). Hij 

vergelijkt dit met Plutarchus, Mor.347a, waar aan Thucydides' 

veldslagbeschrijvingen enargeia wordt toegeschreven, "zodat hij van de 

toehoorder een toeschouwer maakt"; Thucydides zou er volgens 

Plutarchus naar streven "de emoties van verbijstering en geschoktheid die 

bij toeschouwers ontstaan ook bij lezers op te wekken"4). Bij Scheller 

hebben deze en dergelijke passages er dan ook toe gediend het concept 

van "tragische gesctóedschrijvüig" te funderen5); komt Dionysius daarbij 

*) Verdin (1974) 305. Op het ontbreken van a-£myird8eia bij Dionysius behoeft hier niet te 
worden ingegaan. 

2) Voor de synesthesie horen/zien vergelijk de opsis in de theorie van de kala onomata, 
besproken in 2.3.2.2 pag. 194w. 

3) Thuc. 23(360,23): (OÜK) èv T Ö Tra8alvEiv Kal SeivorroLElv Td irpd7}xaTa rf)v 

ÓXKT\V ëxeu Voor <ira8atveiv vgl. Lys. 9,4; Dem. 18 (166,19); 20(171,10). Scheller (1911) 57. 

4) Plutarchus, Afor.347a: olov Searfiv iroifjaai T Ó V dKpoarfjv en Td 7t7vóp,eva irepl 
To-us ópcövras èKirX^KTiKd Kal TapaKTiKd irdSirj T O X S dva7i7V(ioKot)aiv èvep7daaa8au 

)̂ Scheller (1911) 57-61; 67-71. Op de, uiteindelijk vruchteloze, discussie rondom de theorie 
van de tragische (of Peripatetische) geschiedschrijving behoeft hier niet diep te worden 
ingegaan; voor een samenvatting ervan zie J.Seibert, Das Zeitalter der Diadochen. Erträge 
der Forschung 185 (Darmstadt 1983) 15-19. Tragische (of Peripatetische) historiografie "ist 
nichts als die Uebertragung der aristotelischen Poetik und Stillehre auf die 
Geschichtschreibung. Die Geschichte soll das Menschendasein (ßios) schildern wie die 
Tragödie, und wie die Tragödie das irdSos des Hörers und Lesers erregen" (E.Schwartz, RE 
V (1905) 1855 s.v. Duris; Schwartz lanceerde de theorie als eerste). In de praktijk komt dit 
vaak neer op sensatie-historiografie. De discussie heeft er vooral onder geleden dat men 
onvoldoende uiteen heeft gehouden (a) positieve programmatische uitspraken van de 
auteur?? over hun eigen werk - daarmee behoeft hun praktijk niet in overeenstemming te 
zijn geweest (b) negatieve programmatische uitingen in de vorm van kritiek op 
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niet dicht in de buurt? 

Aan AR 111,18-22 laat zich Dionysius' positie t.a.v. zowel akribeia als 

enargeia goed illustreren. Het is de weergave van de slag van de Horatii 

en de Curiatii; deze slag vormt het hoogtepunt (en ook het midden) van 

de strijd tussen Rome en Alba, waaraan Dionysius een eminente betekenis 

toekent omdat hierdoor de Romeinse hegemonie in Latium wordt gefun

deerd1). Gezien het belang van deze oorlog besteedt Dionysius er veel 

ruimte aan, en in het bijzonder behandelt hij de episode van de Horatii 

en de Curiatii gedetailleerd (mê rhaithymös maar ep'akribeias: 18,1) 

omdat zijn onderwerp dit vereist. Tegelijk trekt hij alle registers van 

niet-rationele beïnvloeding open: "(het onderwerp vereist ook) de daarop 

volgende schokkende voorvallen, die veel weg hebben van de plotselinge 

wendingen (peripeteiai) die men in het theater vertoont (gedetailleerd te 

vertellen)"2). Kan men in deze formulering nog een verontschuldiging 

zien3), in 21,1 wordt de peripetie zelf ingeleid met de volgende woorden: 

"Maar blijkbaar moest het zo zijn dat ook hij, als mens, niet in alles 

voorspoed zou hebben, maar in aanraking zou komen met de afgunstige 

godheid, die hem eerst in korte tijd van klein groot maakte en hem tot 

wonderbaarlijke en onverwachte beroemdheid verhief, om hem daarna in 

één dag ijlings in het ongeluk te storten, de pijnlijke daad van de 

voorgangers - deze zullen i.h.a. niet sporen met de programma's die de gekritiseerde 
auteurs zelf verkondigen; objectief waren ze zelden, want ze waren polemisch (c) de 
historiografische praktijk van deze auteurs. Het is in methodologisch opzicht onjuist het 
bestaan van een genre te willen bewijzen door gegevens uit elk van deze drie categorieën 
te combineren; en toch is dat precies wat er is gebeurd. Het netto resultaat van de 
discussie is de constatering dat aan sommige auteurs het verwijt van sensationele 
historiografie is gedaan (TepctTeta of "tragische historiografie": Polyb. 11,56,10; Plut. 
Them32), dat deze niets met Aristoteles of de Peripatos (laat staan met Isokrates of de 
rhetorische historiografie) te maken heeft en dat men van een tragische school of richting 
in de geschiedschrijving niet kan spreken. Het gaat om een ephemere, aan conjunctuur 
onderhevige polemiek tussen de auteurs onderling; zie K.Meister, Historische Kritik bei 
Pofybios (Wiesbaden 1975) 109-126. De situatie vertoont gelijkenis met die rondom de 
tegenstelling atticisme/asianisme. 

*) M.b.v. de notie diroucta; vgl. de "Melische dialoog" in AR 111,7-17; hierna hfdst. 3.2. 
pag. 321w. 

2) AR 111,18,1: rd p,8Td raim\v 7evó|xeva Tt&Qr\ OeaTpucaïs èoiKÓra ireptireTEtai?, 

3) Vgl. Thuc. 5(331,10) met Pritchett (1975) 54v. en bibliografie; Polyb. XV,36,2 waarschuwt 
tegen peripeteiai, en vgl. Polyb. 11,56,13. 
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zustermoord"1). 

Dus toch "tragische" geschiedschrijving? Nee, alleen een theatrale 

passage stevig ingebed in een episode waarin het eigenlijk gaat om een 

rationele fundering van Romes hegemonie, een kale hypothesis: pathos is 

ondergeschikt gehouden aan argumentatie. Dit incident in Dionysius, 

geschiedwerk mag dus niet worden beschouwd als een herroeping van het 

elders herhaaldelijk uitgesproken oordeel over theatraliteit. 

Op zoek naar Dionysius' opvattingen over de wetenschappelijkheid en 

de objectiviteit van de historiografie hebben we tot nu toe gevonden dat 

noties zoals tekmêria en martyriai, akribeia, peristasis en enargeia, die bij 

andere geschiedschrijvers zoals Polybius wel in verband kunnen worden 

gebracht met het wetenschappelijk karakter van de geschiedschrijving, bij 

Dionysius een rhetorische kleur hebben en geassocieerd zijn met de 

rationele en niet-rationele beïnvloeding van het auditorium. We bezien nu 

de nuanceringen die Dionysius aanbrengt in het begrip "waarheid" zelf. 

Eerder in dit hoofdstuk hebben we gezien dat Dionysius over "waar

heid" kan spreken in de vergrotende trap, hetgeen al een zekere relati

vering inhoudt2). In AR 1,4,3 polemiseert Dionysius met geschied

schrijvers die Rome in een kwaad daglicht stellen en barbaarse koningen 

naar de mond praten; de historiën die ze schrijven om hen terwille te 

zijn zijn noch rechtvaardig noch waarheidsgetrouw (oute dikaias oute 

alêtheis historias). Dezelfde koppeling van de noties "rechtvaardig" en 

Vaarheidsgetrouw" vinden we in AR 1,6,5, nu met positief voorteken, om 

Dionysius' eigen geschiedwerk te typeren. Vergelijkt men deze passages 

met Thuc. 8, dan blijkt per saldo to dikaion een nuancering van alêtheia 

in te houden: Hier wordt Thucydides geprezen om zijn zorg voor 

waarheid, "waarvan we willen dat de geschiedschrijving de priesteres 

is"3), maar er wordt aan toegevoegd dat Thucydides "aan de waarheid 

•*•) AR 111,21,1: "E8et 8è dpa Kal TOVTOV övOpciyirov övra p/f) irdvra SLE-UTUXEXV, dXX' 
dTroXawal i% TOV 98ovepoa) 8atp,ovos, Ss ainöv èK jjuKpov \iéyav kv 6X17(1) 
9sl? xpóvü) Kal els èirupdvetav Qav\Lamr)v Kal ?rapd8o£ov èirdpas KarépaXe cpépcov 
at>8irpepöv els dx aPL V <rvp,<popdv d8eXcpoKTÓvov. Ek (1942) heeft deze zin geanalyseerd 
als mengsel van hoofdzakelijk herodoteïsche en tragische (d8eX<poKTÓvov) elementen. 

2) Pag. 279. 

3) Thuc. 8(334,15): r)s lépeuxv elvat ri\v loroplav poa>Xóp.e9a. Vgl. Diod.Sic. 1,2,2: 
irpocpfyav rfjs dXt]8etas loroplav; XXI,17,4; Cicero, De Or. 11,36. 
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niets onrechtvaardigs toe- of afdoet"1). 

De manier waarop hij de opperste norm van waarheidsgetrouwheid 

hanteert wordt ook beïnvloed door de betekenis die Dionysius hecht aan 

de persoonlijke instelling van de auteur, zijn ethos en diathesis2). Deze 

spelen een rol bij de keuze van een "schoon onderwerp", maar vooral in 

de wijze van behandelen van de gekozen stof3). De geschiedschrijver 

behoort "meelevend te zijn, zich te verheugen bij voorspoed en mede te 

lijden onder tegenspoed11 van zijn onderwerpen, zoals Herodotus4). Hij 

behoort te laten blijken dat hij de deugden van godvrezendheid, recht

vaardigheid, ingetogenheid, fatsoen (enz.) in ere houdt, zoals Xenophon5); 

één van de manieren om dit te doen is: er veel woorden aan te besteden, 

er veel over te "filosoferen", zoals Theopompus (Pomp. 6,6). Want zo 

ergens dan geldt hier dat woorden de spiegel van de ziel zijn (AR 1,1,3). 

Men kan zijn ethos en diathesis laten blijken door lofprijzing (epainos of 

1) Thuc. 8(334,16): oifre irpoomSels TOXS irp^jxaonv oi8èv 8 p/f| 8'iKatov oi5re 
dcpatpcöv. Voor het verbod op willekeurige toevoegingen en weglatingen parallellen bij 
Avenarius (1956) 42v. Voor dX^8eia zie Avenarius (1956) 40w. 

2) Strikt genoemen zijn 8id88oig en 8̂05 niet hetzelfde: AtdSeons betreft de positieve 

of negatieve houding die de auteur tegenover zijn sujet inneemt; èirietKsia of efivota 

("sympathie") is hier het juiste midden, uitersten naar de ene of de andere zijde zijn 
KoXaKsta en 98ÓVOS. TH8os slaat op het moreel gehalte van de spreker voorzover dat uit 
zijn woorden blijkt (bv. Lys. 8,3: de logograaf Lysias schildert zijn personen 
Stavooupivovs (...) xPrYri>& Kal èumicfi Kal jxéTpia (...) tSore elKÓvas elvat, SOKEXV 

TCÖV TJ8<ÖV TODS X670ÜS); m.m. geldt hetzelfde voor een auteur en zijn werk. Daarom 
kan Dionysius in Imit. positief zijn over Thucydides' 8̂0*5 (blijkens de epïtome: B VI 
(208,15): 'ïjSos éXeüSepov Kal cppov̂ jxaTOs IXEOTÓV) maar negatief over zijn SidQecns 
(blijkens het excerpt in Pomp. 3,15: a-öSéKaorós TIS Kal irucpd Kal rf\ iraTpt8t rrjs 

<pvyf]9 p,vT^KaKot5aa). Maar in de praktijk schuiven de twee vaak in elkaar: Scheller 
(1911) 34-37. Zie ook Geigenmüller (1908) 42v.; Pritchett (1975) 119v. met litt. 

3) Scheller (1911) 34-37; Avenarius (1956) 46-54 en 175. 

4) Pomp. 3,15: i\ jxèv 'HpoSórou 8td8ecris èv ditaaiv èirtetxT)<? Kal TOXS p.èv 
d7a8ols owr]8opivïk TOXS 8è KaKoXs awaX7oa)cra. Ik vertaal IOXS d7a8oXs en 
TOXS KaKoXs als neutra, gezien de parallellie met het daarop volgende T d (...) 

dp.aprf|p,aTa en Td (...) Kard vovv Kex<*>pf]KÓTa, en omdat hier waarschijnlijk een 
toespeling is op Ar. Rh. II,1381a4: een vriend is TÓV auvr|8óp,evov TÖXS d7a8oXs Kal 
owaX7owra TOXS KaKoXs KTX. Vgl.ook Dem. 18(166,21): 8idvoiav (...) cnrou8atav Kal 

f|8os èiri6tK8S. 

^) Pomp. 4,2: ^869 TE è i r t S e t K w r a t Seoaepès K a l 8tKaiov K a l K a p T e p i x è v K a l 

Einrpeirés, dirdoms TE aruXXT|(38'nv KEKoap^pivov dpsTaXs. Drie van de vier deugden 

komen overeen met de in AR 1,5,2 en II,18,lv. genoemde ( K a p r e p i K Ó s correspondeert met 
aüxppooi)vT|). 
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enkömion) of afkeuring (psogos)1). 

Een juiste diathesis is die welke meeleeft met voor- én tegenspoed, 

met deugden en tot op zekere hoogte met ondeugden van de beschreven 

persoon of stad; Dionysius spreekt hier van epieikês (billijk), van 

alêtheia (waarheidsliefde) en van eunoia (welgezindheid)2). De diathesis 

kan ook ontsporen; dan bezondigt de auteur zich óf aan kolakeia óf aan 

phthonos^). Kolakeia (kruiperigheid) is een slaafse vorm van partijdigheid 

die van het beschreven onderwerp (persoon, stad) niets kwaads wil 

erkennen. Dionysius betoogt dus nadrukkelijk dat, als hij veel goeds over 

Rome vertelt, dit geen uitvloeisel is van kolakeia (AR 1,6,5). Philistus, de 

geschiedschrijver van Dionysius I van Syracuse, is het prototype van de 

kolakikos, en in het algemeen brengt Dionysius kolakeia vooral met de 

monarchie in verbinding: Philistus heeft een "kruiperig en tirannofiel 

karakter"4), een "karakter dat de tirannen te vriend houdt en verslaafd is 

aan winstbejag", waartegen Thucydides, met zijn "vrij en van fierheid 

vervulde karakter" gunstig afsteekt5). In AR 1,4,3 probeert Dionysius zijn 

historiografische tegenvoeters in discrediet te brengen door het (impli

ciete) verwijt van kolakeia: "Zij geven hun historiën ten geschenke aan 

barbaarse koningen die de hegemonie (van Rome) haten; in hun dienst 

staan ze zelf, en ze houden niet op hen naar de mond te praten"6). 

Phthonos (nijd) daarentegen bestaat hierin dat men van het beschre-

*) Thuc. 8(334,20w.): Thucydides' houding tegenover grote mannen is sympathiek, zoals 
blijkt uit het Bófft? kyKép<iov van Pericles. Pomp. 6,9: örav ÓVSI81£TJ TTÓXEOIV T) 

orparr|7oX«5 irovrjpd povXs-öjxaTa Kal irpdlsus dSiKous is een voorbeeld van *|/Ó70s; vgl. 
Pomp. 5,6. Zie voor deze topiek verder Scheller (1911) 48-50; Avenarius (1956) 157-163. 

2) Resp. Pomp. 3,15; Thuc. 8(335,15) en Pomp. 3,9. 

3) Beide genoemd Thuc. 8(334,19). Het commentaar van Pritchett op deze plaats is, zoals 
i 1cer, teleurstellend. 

4) Pomp. 5,2: 'fjBos KOXCXKWCÓV Kal cpuXorupavvov. 

^) Imit. B VT(208,15-17): fjOos OepaireuriKÖv TCÖV rupdvvcov Kal 8ox)Xov irXeovŝ ta? 
resp. *fj9os èXe*68epov Kal 9povf|p,aTos p-eoróv. De suggestie hier is dat winstbejag de 
drijfveer is van KoXaKeia; dat is in overenstemming met de historiografische theorie in het 
'igemeen, zie Avenarius (1956) 49w. en vgl. Polyb. XVI,14,9. Maar we kunnen niet zeker 
zijn dat de epitomator Dionysius' ipsissima verba geeft. 

6) AR 1,4,3: PaonXevot pappdpots \LUTOVOI rt\v *f)7ep,ovtav, dis bovksvovrss a-Drol 
Kal T d Ka8' T}8ovds óp-tXowTEs 8t£TÉXEaav (...) loroplas xaPM#p,Evoi,. Ook de 
beschuldiging aan het adres van voorgangers of tegenstanders dat zij de neutraliteit uit het 
oog verloren hebben is een topos: Avenarius (1956) 50. 

file:///lutovoi
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ven onderwerp de negatieve kanten overbelicht. Thucydides is er in zijn 

houding tegenover Athene een voorbeeld van1); zo schrijft hij "uit 

afgunst" (phthonerös) aan Athene de schuld van de Peloponnesische 

oorlog toe, terwijl hij deze op goede gronden ook elders had kunnen 

leggen, zoals het "een man die zijn stad bemint" (philopolis) betaamt 

(Pomp. 3,9). In het 3e hoofdstuk van de Brief aan Pompeius is Dionysius 

streng voor het inhoudelijk aspect van Thucydides, geschiedwerk. We 

hebben gezien2) dat hij zijn keuze van een onderwerp afkeurt, omdat 

deze voor de Grieken te pijnlijk uitvalt. In het verlengde van Thucydides' 

verkeerde onderwerpkeus ligt ook de onjuiste afbakening van de stof. Hij 

laat zijn geschiedwerk beginnen op het moment dat het met Griekenland 

slecht begint te gaan, "iets wat hij als Griek en als Athener niet had 

behoren te doen"3). Als hij een goed slot voor zijn werk had willen 

kiezen had hij beter kunnen afronden bij de terugkeer van de Atheense 

ballingen na de val van de Dertig (Pomp. 3,10). Uit mnêsikakia (wrok) 

i.v.m. zijn ballingschap, ook een vorm van phthonos, vermeldt hij van de 

stad wel de mislukkingen maar niet datgene wat naar wens ging (Pomp. 

3,15). Dionysius verwacht dus een zekere partijdigheid bij historici ten 

gunste van hun vaderstad, een opvatting waarmee hij overigens niet alleen 

stond4). 

Deze passage heeft Dionysius, reputatie erg geschaad5). Hoe kon hij 

zo geborneerd zijn Thucydides dergelijke absurde verwijten te doen? Nu 

zou men uit welwillendheid jegens Dionysius kunnen opmerken dat hij in 

De Thucydide op zijn schreden terugkeert. Inderdaad valt te wijzen op 

Thuc. 6, waar het oordeel over Thucydides, onderwerpkeuze niet in 

dezelfde scherpte terugkeert, en op Thuc. 8, waar Dionysius Thucydides' 

waarheidsliefde prijst en hem elke phthonos en kolakeia ontzegt. Toch 

mag men zich er niet te gemakkelijk van af maken: (1) In Pomp. 3 zegt 

Dionysius niet dat Thucydides de waarheid geweld aandoet. Alêtheia is een 

andere categorie dan de keuze van een goed onderwerp. (2) In Thuc. 6 

x) V&.AR 11,8,3. 

2) In sectie 2.3.2.3. 

3) Pomp. 3,8: ÖTrsp,'EXXT|va övra Kal'A8TJVOIOV olnc 'é8st T T O L E I V . 

4) Zie Polyb. XVI,14,6; 17,8; XXXVIII,4; deze distantieert zich er ook weer van: 1,14,4/5 en 
XXXVm,4,3w. Vgl. Scheller (1911) 35v. 

5) Vgl. Strebel (1935) 42-48; Schultze (1986) 127. 
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beweert Dionysius niet dat Thucydides een kale hypothesis heeft gekozen; 

hij zegt alleen dat zijn onderwerp noch te eenzijdig en te eng-lokaal, 

noch te veelzijdig en te generaal was, in tegenstelling tot die van zijn 

voorgangers. (3) Het zwarte beeld dat Thucydides van Athene en haar 

leiders schetst in de Melische dialoog kan Dionysius in Thuc. 41(397,3) 

alleen verklaren uit mnêsikakia; het hoofdmotief van Pomp. 3,15 keert 

hier dus weer1). In De Thucydide heeft Dionysius zijn eerdere standpunt 

over Thucydides dus niet gewijzigd, hoogstens licht genuanceerd. Ook als 

we Dionysius' oordeel over Thucydides niet delen moeten we erkennen dat 

het in het licht van zijn overige opvattingen inzake de publicitaire taak 

van de historiografie wel consistent is. 

Van Dionysius' opvatting van de historische objectiviteit kunnen we 

samenvattend zeggen dat hij een flexibel rhetorisch - moralistisch 

waarheidsbegrip hanteert dat een flinke mate van partijdigheid niet 

uitsluit2), "...it is nevertheless unfair to suggest that (...Dionysius) 

assimilated history to rhetoric, that he had no appreciation of the 

principles according to which history should be written, or that he was 

concerned only to elaborate and adorn his subject"3). Schultze bedoelt 

met dit oordeel Dionysius te beschermen tegen zijn hevigste critici (Liers, 

Schwartz, Halbfas), die juist aan het rhetorisch cachet van de Antiquita-

tes Romanae en van Dionysius' theoretische uitingen over historiografie 

aanstoot hadden genomen. Maar in plaats van dat rhetorische karakter te 

bagatelliseren en Dionysius tot "echte" geschiedschrijver te verklaren uit 

naam van de "principles according to which history should be written" 

doen we er beter aan te erkennen dat Dionysius' opvatting over aard en 

taak van de geschiedschrijving deze inderdaad tegen de rhetorica doet 

aanleunen. Met een anachronistische benadering van Dionysius' genre is 

niemand gebaat; het is wel zinvol zich aan de hand van Dionysius' 

opmerkingen het bestaan van een communicatievorm te realiseren die in 

de moderne cultuur geen exacte pendant heeft. 

Vgl. Grube (1950) 103 n.22. Dionysius' verwijt aan Thucydides van jiinjaiKaKla wordt 
beantwoord in Marcellinus, Vita Thucydidis 26. 

2) Hgger (1902) 164; 168; 225; Martin (1969) 202; Canfora (1974) 18-20; en vooral Gentili-
Cerri (1975) 41w. 

3 ) Schuit: (1986) 124. 
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3.1.4 Veelvormigheid 

Aan de eigenschappen die tot het bijzondere karakter van Dionysius' 

historiografisch werk bijdragen en die in het voorgaande zijn behandeld 

dient er nog één te worden toegevoegd. Dionysius eist van een geschied

werk dat eentonigheid wordt vermeden en dat voor veelvormigheid (to 

polymorphori), voor variatie (metabolë) wordt zorg gedragen. Dit is van 

belang om een gevarieerd publiek voor het geschiedwerk te interesseren. 

Voor de Antiquitates is deze eigenschap zelfs doorslaggevend. In AR 1,8,3 

zegt hij dat zijn geschiedwerk niet is te vergelijken met krijgsgeschiede

nissen, staatsinrichtingen of kronieken, "want die zijn eenvormig en gaan 

de luisteraars weldra tegenstaan"; maar het is "gemengd uit elk genre, 

forensisch (enagönios\ beschouwelijk (en verhalend?)"1), om politici, 

filosofen én het algemene publiek tegelijk terwille te zijn. Dat een 

gevarieerde stof een gevarieerd publiek aantrekt betoogt ook Polybius 

IX, 1. Andere geschiedschrijvers, zegt hij, trekken een breed publiek door 

alle historische genres (pasi tois tes historias meresi) te combineren; zelf 

ziet hij hiervan af, omdat hij de niet-pragmatische genres minder nuttig 

vindt2). 

De functie van variatie in Dionysius' historiografische theorie is 

behandeld door Gozzoli (1976)3). De resultaten van haar onderzoek komen 

in het kort hierop neer: Dionysius formuleert zijn historiografische 

uitgangspunten in polemiek met Polybius4). Dat Dionysius zich tegen 

Polybius afzet blijkt uit vergelijking van de inleiding op AR boek I met 

Polybius IX, 1 en 2. Polybius sluit "genealogieën, kolome- en 

stadsstichtingen en verwantschappen" als onderwerp van zijn 

geschiedschrijving uit, en beperkt zich tot de "handelingen van volken, 

steden en machthebbers"; Dionysius zal in de Antiquitates Romanae juist 

aan de door Polybius afgewezen genres veel aandacht moeten besteden. 

•*•) AR 1,8,3: resp. JAOVOELSSXS TS y&p èKslvat Kal Tax*ö irpooioráp-Evai TOXS áKovovcnv 
en áiráoTjs I8éas [LiKrrbv kvaytúvUro TE Kal SECUPTTTIK^S <Kai 8t'rrfr|p,aTiKfj9>. De 
tekst is onzeker, Kal &iT^\iariK^ berust op onzeker conjectuur van Cary. Moeten er 
met de drie categorieën gebruikers co!: onvermijdelijk drie historiografische ISéai corresponderen? 

2) Polyb. IX,2,5: 8iá TÓ irávrcov <¿<paXt|x<tkaTOv slvat namelijk TÓV irpâ piaTiKÖv Tpórrov. 

3) Vgl. Martin (1969) 206; Sdmltze (1986) 137. De behandeling door Liers (1886) 6 is geheel 
achterhaald. 

4) Vgl. ook Martin (1969) 201. 
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Polybius beseft dat zijn geschiedwerk daardoor monoeides (eentonig) zal 
zijn; Dionysius wil dat in ieder geval vermijden. Polybius heeft voor zijn 
besluit om geen genealogieën, stichtingen e.d. te behandelen- twee redenen: 
ze zijn door anderen al afdoende bewerkt; en ze hebben, in tegenstelling 
tot pragmatische genres, ook geen nut. Polybius eerste argument vindt 
Dionysius niet van toepassing op de geschiedenis van het vroege Rome; 
daarvan bestaat volgens hem (AR 1,5,4) geen gedetailleerde behandeling. 
Wie, zoals Dionysius, de opkomst van Rome wil verklaren uit de 
verwantschap met de Grieken, niet, zoals Polybius, uit militaire en 
politieke kwaliteiten van de Romeinen1), kén de oergeschiedenis niet 
overslaan. Intussen kan het gebrek aan belangstelling van vroegere 
historici voor deze periode ook verklaard worden uit de moeite die het 
kost om het vereiste bronnenmateriaal bijeen te brengen. Anders dan 
Polybius acht Dionysius de behandeling van genealogieën e.d., dus van 
onderwerpen uit de lokale antiquarische historiografie ook van politiek 
belang2). Ook over Polybius' tweede punt - de door hem afgewezen 
genres zijn niet nuttig - denkt Dionysius dus anders. Dit hangt samen met 
het verschil in publiek dat zij voor ogen hebben: bij Polybius de politici, 
bij Dionysius ook de rhetoren en filosofen3). Het verklaart dan ook 
waarom Polybius voor monoeideia niet terugschrikt, Dionysius wel. Nog 
een aspect van dit verschil is de uiteenlopende kijk die de twee auteurs 
op psychagögia hebben. 

Brengt het gevarieerde publiek dat Dionysius beoogt dus ook een 
gevarieerd karakter van zijn geschiedverhaal en de invoeging van 
digressies mee, deze eigenschappen van de Antiquitates Romanae dragen 
tevens bij tot het hoofddoel dat Dionysius zich heeft gesteld: te 
bewijzen dat de Romeinen Grieken zijn. In het algemeen verdedigt 
Dionysius het type historiografie waarvan Theopompus - met zijn vele 
interessante ethnografische, aetiologische, mythologische en 
psychologische digressies Ie initiator is. Gozzoli toont namelijk aan dat 
de kenmerken die Dionysius in zijn lof op Theopompus (Pomp. 6) aan deze 

^ Gozzoli (1976) 156. Met dit óf ... óf kunnen we uiteraard niet instemmen: de militaire en 
politieke deugden spelen, als Griekse deugden, bij Dionysius ook een grote rol. 

2) Deze belangrijke constatering doet Gozzoli in aansluiting aan Gabba (1974) 629w. Vgl. 
EJ.Bickerman, "Origines gentium", CIPh 47 (1952) 65-81, vooral 70w. 

3) Gozzoli zegt hiermee nog te weinig; Dionysius denkt aan het brede publiek in het 
algemeen. M.i. is Gozzoli (1976) 164 er daarom niet in geslaagd voldoende duidelijk te 
maken waarom publiek en gevarieerd karakter van de historiografie samenhangen. 
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auteur toekent dezelfde zijn als die welke hij voor zijn eigen werkt 
claimt in het prooemium op de Antiquitates en elders. Gozzoli denkt dat 
Dionysius Theopompus ook tegen de kritiek van Polybius in bescherming 
neemt, en vergelijkt daartoe Pomp. 6 met Polyb. XII en XVI, 12,7-9. Ook 
voor het gebruik van mythen en legendarische overleveringen, waartoe 
zijn onderwerp hem vanzelf bracht, kon Dionysius zich op Theopompus 
beroepen1); deze mythen zijn niet alleen nuttig als paradigma voor de 
rhetoren, maar ook voor politici2). 

Tot zover Gozzoli. Met haar conclusies kan men in grote lijnen 
instemmen, maar ze geven toch aanleiding tot enkele kanttekeningen. (1) 
T.a.v. variatie (to polymorphori) heeft Dionysius in feite twee 
alternatieve argumenten. Gevarieerdheid van stof dient óf om een 
gevarieerd publiek te boeien - deze gedachtengang is verwant aan 
Dionysius' eis van een gemengde stijl Lb.v. een gemengd publiek - óf om 
verveling (koros) bij het publiek in het algemeen te voorkomen (bv. 
Pomp. 3,llv.). Beide argumenten zijn verbonden in AR 1,8,3. 

(2) Gozzoli's argumentatie inzake Dionysius' navolging van Theopom
pus is overtuigend3); maar die aangaande Dionysius' impliciete polemiek 
met Polybius over Theopompus niet. (a) Van de door Gozzoli aangevoerde 
passages bij Polybius behelst alleen XVI, 12,7-9 kritiek op Theopompus. 
Deze wordt slechts genoemd als voorbeeld, om een door Polybius opge
worpen punt te illustreren: dit is geen op Theopompus gerichte polemiek 
(de zware kritiek op Theopompus' beoordeling van Philippus II in VIII,9-
11 staat hier geheel buiten). Boek XII is, zoals bekend, een lange tirade 
tegen Timaeus; de daarin te berde gebrachte argumenten mag men niet 
zomaar op Theopompus van toepassing verklaren, (b) De door Dionysius 
in Pomp. 6 aan Theopompus toegeschreven kenmerken vinden lang niet 
aUe een pendant in de elementen die Gozzoli uit Polybius XII aanhaalt. 

Maar in Pomp. 6,4v., waai' men ze zou verwachten, noemt Dionysius de mythen niet als 
ingrediënt van Theopompus9 geschiedwerk; zie ook Wardman (1960) 407v. Hij doelt er wel op 
in Pomp. 6,11 (zoals vergelijking met Thuc. 6 bewijst), maar hier spreekt hij er juist 
negatief over. 

2) Gozzoli (1976) 165; maar Dionysius maakt geen verschil tussen politici en rhetoren: 
Wardman (1960) 407v. correct. AR V,56,l en 75,1 gaan niet over mythen. 

3) Dionysius kan niet, zoals Theopompus, bogen op autopsie. 
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Polybius' kritiek op de ktiseis bij Timaeus is te weinig specifiek1), (c) In 

het algemeen houdt Gozzoli er te weinig rekening mee dat beide auteurs, 

Polybius en Dionysius, putten uit een aan alle prooemia en invectieven 

gemeenschappelijke topiek. Eigen aan topiek is dat men m.b.v. dit 

collectieve, conventionele instrumentarium, door selectie, combinatie, 

weglating en bovenal door toepassing op steeds nieuwe gevallen alle 

mogelijke individuele standpunten kan verdedigen. Men concludere dus uit 

overeenstemming in topoi niet te snel tot het bestaan van een (i.c. 

historiografische) stroming. Wat is bijvoorbeeld de "storiografia erudita, 

tragica, sensazionale" (Gozzoli) waarvan Theopompus het prototype zou 

zijn?2) 

(3) Variatie in de historiografische theorie, als eigenschap van de 

"inhoud" (pragmatikos topos), is slechts één aspect. Variatie is op elk 

terrein een gewenste eigenschap; ze speelt ook een belangrijke rol in de 

stijlleer (zie § 2.3.1) en is een van die kwaliteiten van woordkunst die 

de grens tussen pragmatikos en lektikos topos doorbreken (zie § 2.4.2). 

(4) Variatie in de pragmatikos topos is essentieel voor het genre 

waartoe Dionysius de Antiquitates Romanae gerekend wil zien. Volgens 

Dionysius - die hierin waarschijnlijk overeenstemt met de gangbare 

opvatting - brengen bepaalde "genres" (hypotheseis, prohaireseis) 

bepaalde soorten stof (pragmata) met zich mee* Sommige genres zijn 

monoeideis (eenvormig), andere vereisen op zich al de opneming van een 

gevarieerde stof. Daarnaast is, ter afwisseling, ook de opneming van aan 

het genre vreemde stof mogelijk, en soms nodig3). Gevarieerdheid kan 

dus aan het genre eigen of vreemd zijn4). Bij het genre behorende 

variatie komt ter sprake in de oordelen over Theopompus (Pomp. 6,4v. met 

Timaeus wordt ook door Gentili - Cerri (1975) 41 met de Isokrateeërs in verband 
gebracht, met een beroep op DH, Dm. 8; maar daar gaat hel </er stijl. 

2) Een topos is ook het schema van de rijHn die ann het Rome .se rijk voorafgingen in 
AR 1,2 en 3. Volgens Martin (1969) 201 is dit geïnspireerd op Polybius; maar Alonso-Nunez 
(1983) komt tot een andere conclusie (zie vooral p.425). 

3) Dat vindt zelfs Polybius, XXXVIII,5/6; hij is daar blijkbaar vergeten wat hij er in DC,1 
van heeft gezegd; vgl. Ros (1938) 23v. Over de historiografische theorie van de digressies 
enkele goede pagina's bij Wardman (1960) 406v. 

4) Vgl. Isocr. 4,2: 8u*Xa|xp&vea(5ca rfjv ójxoetSstav Lö'auj jxeTapoXafe Kal £évou$ 
èireuroSloi/j. De irouaXia wordt bij Dionysius SOLOS ü.a.v. de inróSecrts ter sprake 
gebracht (Thuc. 6(333,lw.) en 7(333,23)), soms bij eb- xplms (Pomp. 3,llv.; 4,2; 5,2; 6,4v. 
met Imit. B VI(209,16): Theopcrio ¡.15' iroX-û opcpov rcr.p. irouoXta 4\ èv TOIS irpdryp-aanv; 
en Pomp. 6,11; AR 1,8). Het vloeit voer' : de al dan niet :̂ ruegebonden aard van de irpdtyfiaTa. 



295 

Imit. B VT(209,13w.)), die over de lokale geschiedschrijvers (Thuc. 5-7) en 

ter kenschetsing van zijn eigen geschiedwerk (AR 1,8,3); de "van buiten 

komende stof (exöthen pragmata) in Pomp. 5,2 en 6,11. Minder duidelijk 

ligt het bij Herodotus (Pomp. 3,11: door anapauseis (onderbrekingen) in 

zijn werk in te bouwen brengt hij het gemoed van de luisteraars in 

aangename stemming; om koros te vermijden wil hij zijn werk gevarieerd 

(poifdlêri) maken) en bij Xenophon (Pomp. 4,2: pepoifdlke). Van genre

eigen stof kan gezegd worden dat ze "noodzakelijk" (anankaios) is; voor 

de lokale geschiedschrijvers was het verplicht om mythen op te nemen: 

Thuc. 7(333,22). Daarentegen waren sommige uitweidingen bij Theopompus 

niet onmisbaar (ouk anankaiaï), en dit geldt ook voor de archaiologia in 

Thucydides, eerste boek (Thuc. 19(354,1): ouk anankaios)1). 

Dit werpt licht op AR VH,70,lv., waar Dionysius een lange 

uitweiding over de ludi Romani vooraf doet gaan door een prooemium. 

Hierin stelt hij dat het hem niet om theatrikai prosthêkai (theatrale 

toevoegingen) gaat die zijn verhaal aangenamer moeten maken, maar "om 

het bewijs te leveren voor een essentieel feit". Dionysius herinnert er 

zijn publiek aan dat met het oog daarop de verwerking van ethnografisch 

materiaal, "zeden, wetten en gewoonten van vroeger", van meet af in zijn 

bedoeling heeft gelegen2). Zoals we gezien hebben3) wordt met 

theatrikos bij Dionysius gewoonlijk een publicatie getypeerd die zich op 

de massa's richt en daarbij alleen op hêdonê mikt, ten koste van 

öpheleia. In VH,70,1 leidt hij een stof in waarmee hij blijkbaar de 

verdenking op zich laadt dat het slechts om theatrale toevoegingen gaat, 

gericht op vermaak en niet op lering4). Dionysius spant zich in om de 

*) Over de archaiologia als digressie zie Plutarchus, De Herodoti malignitate 855d (over 
Philistus!): al 7<ip èp,poXal Kal irapaTporral rf\s loroptas p-aXiora T O I S p/u8o</5 
8L8oprai Kal Tals dpxotioXo7tat9, %TI 8è irpós T O Ü S èiratvov?. 

2) AR VII,70,1; dXX' ïva T C Ö V dvâ Katcov n iruratknyraï, Trpa7p,dT<ov; 70,2: ïQr\ Kal 
vófitfxa Kal èTnrr|8e'6p,aTa iraXaid. Dionysius verwijst naar het slot van boek I (1,90); 
maar zie ook 1,8,2. Dat het bij deze genreregels om een vaste topiek gaat blijkt uit een 
vergelijking tussen AR VII,70,2: cbs iropd T<3V ènxxtop'utfv a-Dras irapéXaPov met Thuc. 
7(333,22): d>$ irapa T C Ö V dpxa'uov è8é|avro. Dionysius zegt overigens in VII,70,2 dat hij 
geen genoegen neemt met de pure weergave van lokale bronnen, maar dat hij het bewijs 
van de juistheid, gebaseerd op 'édi) Kal vójujia erbij wil leveren. Betekent dit dat hij 
uitgaat boven de regels voor het genre van de lokale historiografie en deze verbindt met 
de elhnografische geschiedschrijving? Zie Gabba (1975b) 223. 

3) Zie sectie 2.3.2.1 pag. 189. 

4 ) Zir Gentili-Cerri (1975) 65. 
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critici bij voorbaat de mond te snoeren en duidelijk te maken dat zijn 

geschiedwerk en deze episode tot een serieus genre behoren. Hij doet dit 

met een verwijzing naar de these die hij in heel zijn werk verdedigt, die 

van de Griekse afkomst van de Romeinen1). Wij zullen zijn apologie wel 

zo mogen opvatten dat de excurs over de ludi Romani een dubbel doel 

dient: amusement én argumentatie. Deze dubbele betekenis schrijft 

Dionysius toe aan het gevarieerde, o.a. ethnografische materiaal dat 

Theopompus verwerkt: Ook daarvan zegt hij dat het niet alleen tot 

vermaak is opgenomen, maar dat het voor de beoefenaars van de 

filosofische rhetorica zeer nuttig is2). 

Tot de middelen die Dionysius kiest om zijn these voor een breed 

publiek te bewijzen behoort dus ook de manipulatie met (traditionele?) 

genrekenmerken. De nadruk op de poikilia is daarvan een onderdeel. Hij 

staat voor de taak om geschiedschrijving te bedrijven die tegelijk serieus 

én aangenaam gevarieerd is. Met zijn beslissing om "oude lokale geschie

denis" (archaia kai topikê historia: AR VII,70,2) te beoefenen heeft hij 

het zich in zekere zin niet gemakkelijk gemaakt. Hij koos weliswaar 

voor een genre dat een zekere gevarieerdheid bezat (opneming van 

mythoi: Thuc. 5-7; vgl. Polyb. IX,2,1: genealogiai .en mythoï) en dus op 

een geïnteresseerd publiek mocht rekenen - aan de poikilia dragen ook 

ethnografische uitweidingen bij (AR VII,70,1), en in het algemeen gaf hij 

zijn Antiquitates een gevarieerde vorm (1,8) - maar dit genre gold als 

niet-serieus. In Polyb. DC,1,3 heet het van de "genealogische manier" van 

geschiedschrijven3) dat deze vooral voor de dilettant (philêkoos) interes

sant is. Stadsstichtingen als historiografisch genre zijn in Polybius' ogen 

ook niet zeer respectabel (DC,1; X,21; XII,26d); bij Dionysius heet in 

Thuc. 6 de lokale historiografie "laag-bij-de-gronds en van niet veel nut 

voor de lezers"4); en Pomp. 5,1: Philistus, onderwerp is "enkelvoudig en 

lokaal" (mia kai topikê\ niet Voor velen van nut en algemeen" 

*) Lasserre (1979) 143 gebruikt deze passage teî  onrechte om Dionysius in te lijven bij het 
koor van de tragische geschiedschrijvers. 

2) Pomp. 6,4: Kal p/rj8els {nroXdP'fl ijruxaT^uxv ravr' elvat \LQVQV OV yap oirrcog 
ëxet, dXXd iröaav ete friros eliréiv irapéxet ( . . . ) T O I S doxowi rr\v cpiXóaocpov 
f)t]TOptKT|V. 

3) Deze valt uiteraard slechts ten dele samen met Dionysius' dpxala Kal TOTTUCT] loropta. 

4) Thuc. 6(332,12): Taireivfjs Kal iroXXd oi) 8wr|aop,évT)s TOIJS dva7tvd>oKovTC'5 
(JxpeXfjcrat: gerefereerd als opvatting van Thucydides. 

file:///lqvqv
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(pofyóphelês kai koinë)1). Daarbij komt dat Dionysius met de mythische 

stof die in lokale historiografie nu eenmaal aan de orde moet komen 

(Thuc. 5-7) verlegen is: Hij vindt de meeste Griekse mythen niet nuttig, 

en zelfs gevaarlijk (AR n,20)2); mythen golden als amusant en meer 

niet3). 

Dionysius stond voor de opgave om zijn archaiologia, een vorm van 

topikê historia, voor koinê historia te laten doorgaan. In AR 1,4/5 

beargumenteert hij dus niet minder dan een verlegging van historio

grafische genrekenmerken. Een genre dat als niet-serieus gold wordt nu 

een nuttig onderwerp voor een breed publiek. 

Het is aantrekkelijk om Dionysius' verdediging van zijn Romeinse 

oudheden (archaiologia) in AR 1,4/5 te vergelijken met wat hij in Thuc. 

19 zegt over de archaiologia in Thucydides' eerste boek4). Hij heeft 

daarvan geen hoge dunk: De ruimte die zij in Thucydides' geschiedwerk 

krijgt is niet gerechtvaardigd, ze vormt bijna een geschiedenis op zich. 

En het doel dat met deze archaiologia had moeten worden bereikt, 

auxêsis, wordt door Thucydides gemist: Hij had de Peloponnesische 

Oorlog groot moeten laten lijken door vergelijking met een voorafgaande 

grootse periode uit de Griekse geschiedenis; in plaats daarvan stelt hij de 

vroege geschiedenis van Griekenland juist als onbeduidend voor. Per saldo 

had Thucydides "deze lange uitweiding die aan Griekenlands grootheid 

afbreuk doet"5) beter weg kunnen laten. Is dat de betekenis die Dionysius 

aan "archeologie" geeft: verheerlijking van een groots verleden om het 

heden nog grootser te laten lijken? Men aarzelt: Zijn argumentatie in 

Thuc. 19 is toegespitst op de plaats van Thucydides' archaiologia in het 

kader van een groter geschiedwerk. Mag men hiermee de Antiquitates 

Romanae, een zelfstandig geschiedwerk, vergelijken? Toch is het opvallend 

dat in AR 1,6 Dionysius zijn eigen archaiologia mede presenteert als een 

correctie op die welke Hieronymus en anderen in algemene 

1) Voor dpxaLoXoyta zie Diod.Sic. 11,46,6; Strabo XI,14,12; Plutarchus, De Herodoti 
malignitate 855d. 

2) De conclusie van Wardman (1960) 408: "the standards of rhetoric (...) were extremely 
lax" moet worden genuanceerd. 

3) Isokr. 11,42-slot, vooral 48v.; Strabo I p.6/7. 

4) Zonder hierbij de term &pxaioXo7ta te gebruiken. 

5) Thuc. 19(353,24): T & iroXXd èKetva Kal KaTapXTjriKè TOV p-s^éeou? rrjs EXXdfcos. 
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geschiedenissen hadden opgenomen. In ieder geval voldoen de Antiquitates 
Romanae, bedoeld of onbedoeld, aan de maatstaf die Dionysius aan 
Thucydides' archaiologia aanlegt, verheerlijking van verleden en heden van 
... de Hellenen. 
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3.2 Dionysius en Rome 

Herhaaldelijk werden in het voorafgaande Dionysius' positie in Rome 

en zijn stellingname tegenover actuele vraagstukken van zijn tijd 

aangestipt. Gebleken is dat we van zijn verbindingen in Rome weinig 

weten. Van contacten met invloedrijke Romeinen die hij gehad zou hebben 

is alleen t.a.v. de Aelii en de Metilii iets bekend; van zijn Griekse 

connecties is slechts Caecilius meer dan een naam; en de enige tijdgenoot 

die Dionysius noemt is Strabo1). De kringen waarop Dionysius zich met 

zijn geschiedwerk richtte moeten in ieder geval onder de Griekse 

bevolking van het Romeinse Rijk worden gezocht; of hij ook aan de 

Romeinse leidinggevende élite iets te zeggen had kan minder stellig 

worden uitgemaakt. In ieder geval benadert hij zijn publiek in een Grieks 

referentiekader2). Het liet zich aantonen dat het complex van voorstel

lingen, waarden en idealen dat Dionysius' werk reflecteert een uitgespro

ken Grieks karakter draagt3). In de terugblik op het tweede deel (hfdst. 

2.5) werd aangeduid dat Dionysius op de actuele werkelijkheid niet in 

détail ingaat, maar eerder een algemeen, geïdealiseerd en in het verleden 

(Athene, Rome) geprojecteerd model hanteert. Daarmee werd vooruitgelo

pen op de vraag of in Dionysius' werk een politiek program kan worden 

ontdekt; deze vraag is in dit hoofdstuk aan de orde. Het vorige hoofdstuk 

werd besloten met de opmerking dat het doel van de Antiquitaies 

Romanae gelegen is in de verheerlijking van het eigentijdse en vroegere 

Hellas4). Anderzijds kan niet over het hoofd worden gezien dat Rome in 

de gedachten van Dionysius een voorname plaats inneemt. De terugkeer 

van de gezonde Attische Muze wordt op het conto van de Romeinen 

geschreven (Prooem. 3,1)5); één van de motieven die Dionysius tot het 

schrijven van de Antiquitates bewogen was de dankbaarheid die hij 

gevoelde voor de in Rome genotenpaideia (AR 1,6,5). 

1) Zie Inleiding pag. lv. 

2) Zie Inleiding pag. llv. 

3) Secüe 2.3.2.3. 

4) Zie §3.1.4 pag. 297v. 

*) Zie vooral 5.8. 
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Dat Dionysius in grote lijnen aanstuurde op een symbiose tussen de 

Romeinen en de Grieken kan nauwelijks betwijfeld worden. Maar kan zijn 

program preciezer worden afgebakend en in de tijd geplaatst? Wat 

betekent het dat hij schreef in de kwarteeuw na Actium en gedurende de 

periode waarin het Principaat gestalte kreeg? Had zijn boodschap niet 

even goed een eeuw eerder of later kunnen klinken? Welk standpunt 

neemt Dionysius in tegenover het recente verschijnsel van het Principaat? 

Hoe ziet hij de toekomst van Hellenen en Romeinen in een gepacificeerd 

Rijk? In dit hoofdstuk wordt geprobeerd aan de beantwoording van 

dergelijke vragen bij te dragen vanuit het perspectief van Dionysius' 

rhetorische en historiografische ideeën. Omdat er al veel over is geschre

ven wordt eerst een status quaestionis gegeven; wat anderen over het 

thema "Dionysius en Rome" hebben opgemerkt behoeft dan niet meer te 

worden herhaald. Een uitputtende behandeling wordt niet beoogd; vooral 

de relatie tussen Dionysius' program en de zgn. Augusteïsche ideologie 

vereist een veel grondiger studie dan hier kan worden geboden. 

Sinds Gabba (1959) op de publicistische betekenis van de Antiquitates 

Romanae wees is de gedachte gemeengoed geworden dat Dionysius met 

zijn geschiedwerk (en met zijn rhetorische geschriften, opgevat als 

handleidingen bij litteraire en historiografische produktie) de bedoeling 

heeft gehad de publieke opinie te beïnvloeden en een politieke boodschap 

over te brengen; alleen bij beoefenaars van de litteratuurgeschiedenis 

verneemt men nog wel eens de tegengestelde opvatting1). Hoewel men ook 

vóór 1959 soms wel oog heeft gehad voor de actualiteitswaarde van 

Dionysius' geschiedwerk2), ergerde men zich toch meestal, in het voet

spoor van Schwartz (1905) en Halbfas (1910), uit naam van de objectieve 

geschiedwetenschap, aan het rhetorische cachet van de Antiquitates3\ 

Men meende dat Dionysius zonder zelfstandigheid de tendenzen van zijn 

tijd4) en zijn annalistische bronnen volgde: Schwartz (1905); Bux (1915)5). 

*) Kennedy (1972) 363 (ter afsluiting van de behandeling van DH): "Rhetoric has ceased to 
be concerned primarily with persuasion and reveals itself as an art of expression". 

2) Fuchs (1938) 14v. en 40-44; Marin (1956); minder duidelijk Shutt (1934/5) 147v. 

3) Positiever: Shutt (1934/5). 

4) Schwartz (1905) 934. 

5) Zie verder App. Atticismestrijd § 11, en i.v.m. het ontstaan van de p;* , lieorie: hfdst. 
4.1. 
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Over de vraag tot welk publiek Dionysius zich richtte heerst minder 
eensgezindheid. Terwijl velen het erop houden dat Dionysius Grieken en 
Romeinen gelijkelijk op het oog had1), leggen anderen de nadruk op één 
van de twee componenten van de rijksbevolking, hetzij de Romeinen2) 
hetzij de Grieken3). Verbonden met de kwestie van Dionysius' beoogd 
publiek maar hiermee niet samenvallend is de vraag welke actuele 
onderwerpen Dionysius aansneed: Wilde hij stellingnemen en adviseren in 
intern-Romeinse aangelegenheden of ging zijn belangstelling vooral uit 
naar de verhoudingen op rijksniveau? 

Die auteurs die nadruk leggen op de intern-Romeinse problematiek in 
het werk van Dionysius brengen hem soms met een veronderstelde 
sénatoriale oppositie in verband. Volgens Egger (1902) 12 stond Dionysius 
vijandig tegenover het Principaat; Schmid verklaarde de door hem 
geconstateerde aristocratische tendens in Dionysius' geschiedwerk uit zijn 
connecties met leden van de senaatspartij4); meer recent plaatste ook 
Marin Dionysius in oppositionele kringen die een Pompejaanse gezindheid 
hadden bewaard5). Bowersock (1979) 67v. laat Dionysius echter via Tubero 
in "Augusteische" aristocratische kringen verkeren, zonder de suggestie 
van een tegen de princeps gekante gezindheid. Pabst (1969) schrijft, op 
basis van een vergelijking met Livius, aan Dionysius een uit zijn Griekse 
achtergrond verklaarbare democratische gezindheid toe, die hem ertoe 
bracht zijn annalistische bronnen ingrijpend om te vormen. Deze benade
ring staat haaks op die van Bux (1915), die Dionysius volslagen afhanke
lijk van zijn bronnen achtte. Onzelfstandigheid van Dionysius bij zijn 
bewerking van het annalistische materiaal in de boeken IIw. van de 
Antiquitates Romanae is ook het uitgangspunt van een lange reeks 
recente publikaties, vooral van Italiaanse zijde, waarin men Dionysius' 
tekst hanteert als remplaçant voor de verloren bronnen; Gabba (1975) 

x) Halbfas (1910) 50v.; Martin (1969) 204; Forte (1972) 196; Schultze (1986) 138-141. 

2) Palm (1959) 10-16; Hill (1961); Bowersock (1965) 131: vooral de Romeinse élite, daarnaast 
ook de Grieken; Ferrara (1970) impliciet. 

3) Fuchs (1938) 14v.; Gabba (1959); Martin (1971); Balsdon (1971) 18; Gabba (1974); Edlund 
(1976) 28. Meer nuance, maar toch nadruk op de Grieken: Gabba (1975) = (1982a); Scuderi 
(1978) 95w.; Gabba (1982b); Kienast (1982) 384. 

4) W.Schmid, Gesch.d.gr.Litt. H,l (1920) 466. 

5) Marin (1956) 183, op basis van de onacceptabele toeschrijving aan Dionysius van het 
traktaat Over het Verhevene en van de connectie met QAelius Tubero. 
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225w. geeft hiervoor de theoretische rechtvaardiging. Deze visie 

impliceert dat Dionysius in een groot deel van zijn Antiquitates in het 

geheel geen eigen tendens aanbrengt1). 

Vaker schaart men Dionysius aan de zijde van Augustus. Een ver

scheidenheid aan thema's wordt met de Augusteische ideologie in verband 

gebracht: de goddelijke leiding in de geschiedenis van Rome2), de 

restauratie van godsdienst en zeden3), de herstelde eendracht na een 

periode van bloedige burgerstrijd gecombineerd met een oproep aan 

Augustus zijn tribunicia potestas als een echte volksleider gematigd te 

gebruiken4). Men heeft gewezen op Dionysius' behandeling van Romulus 

in samenhang met Octavianus' "Romuleïsche" periode 30-27 v.Chr.5), op de 

figuur van Heracles6), op de eenheid van Italië en de lofzang op dit land 

in AR 1,36V.7), en uiteraard op de vrome Aeneas en de Trojaanse 

afstamming van de Romeinen8). In dit laatste geval moest men onder 

ogen zien dat Dionysius de Trojanen tot de Grieken rekent, hetgeen 

volgens Hill (1961) juist als oppositie tegen Augustus' propaganda moet 

worden beschouwd. Vooral het eerste boek van de Antiquitates Romanae, 

dat over de voorgeschiedenis van Rome handelt, biedt veel 

aanknopingspunten voor interpretatie van Dionysius' werk in Augusteische 

zin. Martin heeft hiervan gebruik gemaakt om zijn stelling te bewijzen 

dat Dionysius "ä 1'intention des Grecs" de spreekbuis voor de propaganda 

van Augustus was, zoals Vergilius en livius dit voor de Romeinen 

waren9). Dat Augustus zelf daarbij op de achtergrond blijft ziet hij als 

-1) Voor de pamflettheorie zie hfdst. 4.1. 

2) Shutt (1934/5) 147v.; vgl. Forte (1972) 199. 

3) Bowersock (1979) 58; meer uitgewerkt bij Martin (1971) 165-170. 

4) Schultze (1986) 139v. 

^ Vooral Ferrara (1970). 

6) Martin (1971) 170-174; idem, "Herakles en Italië d'après Denys d'Halicarnasse (A.R. 1,34-
44yfAthenaeum 50 (1972) 252-271. Anders uitgelegd: Marin (1956) 177. 

T) Martin (1971) 175-177. 

8) De litteratuur over dit onderwerp is onafzienbaar; voor Dionysius van belang o.a.: Hill 
(1961) 90w.; Pani (1975); Scuderi (1978); E.Gabba (1976). 

9) Martin (1971) 178. 
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compliment aan de subtiliteit waarmee Dionysius zijn propaganda 
bedreef1). 

Bij Martin blijkt al dat men bij "Augusteische propaganda" niet alleen 
aan intern-Romeinse betrekkingen dacht, maar ook aan die tussen Rome 
en de provinciebewoners, in het bijzonder de Grieken. De interpretatie 
van Hill (1961) is in zekere zin het spiegelbeeld van die van Martin: Is 
Dionysius bij de Fransman Augustus' kanaal naar de Grieken, volgens de 
Engelse geleerde verwoordt Dionysius juist t.o.v. de Romeinen de onge
rustheid van de Grieken over de jegens hen vijandige toon van de 
Augusteische ideologie (Trojanen, Aeneas)2). De gedachte dat Dionysius 
die ideeën over het rijksbestuur verwoordt die Augustus graag onder de 
bewoners van de Griekse oostelijke rijkshelft verbreid wilde zien is ook 
door anderen naar voren gebracht3), resp. bestreden4). Volgens Desideri 
gaat het erom het politiek-culturele program van het machtscentrum in 
Rome door te geven naar de lokale gemeenschappen in Griekenland5). In 
dit verband heeft men zich afgevraagd wie de dynasteuontes (macht
hebbers) zijn aan wie Dionysius in Prooem. 3,1 de verdienste voor het 
eerherstel van de Attische Muze toekent. Men heeft aan (Caesar en) 
Augustus gedacht6), maar ook aan Tubero7), of aan de Romeinse rege-

1) Soms wordt de connectie tussen Dionysius en Augustus losser voorgesteld, in die zin dat 
aan Dionysius* werk is af te lezen dat hij "in het Augusteische klimaat" werkte: Pani (1975) 
72: "storiografia augustea"; Gabba (1982) 65. Een thema dat nogal eens terugkomt is 
Dionysius* kritische behandeling van de ruimhartige Romeinse vrijlatingspraktijk, waarin 
men verwantschap meent te ontdekken met de Lex Aelia Sentia van 4 na Chr.: ILGabba 
(1961) 113v.; Hül (1961): bewijs dat Dionysius op Romeins publiek mikt; Forte (1972) 200v.; 
steun voor Augustus; Schultze (1986) 123 en 141: Dionysius was bezorgd dat het Romeinse 
burgerrecht waarnaar hijzelf streefde tezeer zou devalueren. 

2) Nog een variant: Dionysius troost de Romeinen voor hun slechte reputatie bij de 
Grieken; Palm (1959) 11. 

3) Forte (1972); Edlund (1976) 30v.; voorzichtig: Gabba (1975) 220 t.a.v. de figuur van 
Heracles; Kienast (1982) 222 en 384 met n.85. 

4) Gabba (1975) 220 t.a.v. italocentrisme; Gabba (1982b) 50: De redevoeringen van Isokrates 
die Dionysius in Isocr. 5w. ter bespreking uitkiest komen slechts zijdelings overeen met de 
thema's van de Augusteische propaganda. 

Desideri (1978) 79. 

6) Pavano (1942) 234/5: Caesar en Octavianus; zo ook Martin (1971) 164; De Propris (1947) 
229v.: alleen Octavianus; Kennedy (1972) 352v.: Augustus en zijn ministers. 

7) Bowersock (1979) 68v. 
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rende élite als geheel1). Deze opmerking van Dionysius gaf aanleiding om 

ook de samenhang tussen de politiek van de Romeinen resp. de keizer 

jegens de Grieken en het classicisme van de Augusteische periode in de 

beschouwingen te betrekken: Had dit classicisme niet van de aanvang af 

een op steun aan de Pax Augusta gerichte politieke lading?2). 

Daarentegen is ook gewezen op de door Dionysius in AR 1,4,3 

uitgesproken bedoeling, Griekse anti-Romeinse en in dienst van barbaarse 

koningen geschreven historiën te weerspreken. De identificatie van deze 

Meiers" heeft moeilijkheden opgeleverd3), maar in ieder geval zou 

Dionysius niet zozeer op stimulansen van Romeinse als wel op impulsen 

van Griekse zijde hebben gereageerd. 

Eenstemmigheid heerst er over de interpretatie van de Antiquitates 

Romanae als poging de Grieks-Romeinse symbiose van een legendarisch 

verleden en dus een hechte ideologische basis te voorzien door de stelling 

van de Griekse afstamming der Romeinen. Maar zodra men vraagt of dit 

een capitulatie van de Grieken of juist een onderstreping van hun 

nationale bewustzijn inhoudt gaan de meningen uiteen. Aan het ene 

uiterste bevinden zich Touloumakos, die Dionysius behandelt onder het 

motto "die Verkümmerung des nationalen Selbstbewusstseins der Grie

chen"4) en Bowersock, die van "political emasculation through nostalgia" 

spreekt5). Daartegenover beschouwt Bowie de aandacht van de Griekse 

x) Desideri (1978) 80; Gabba (1982) 45 n.7. 

2) Over de oorsprong van het griekse atticisme zie de litteratuur besproken in App. A 
en littlijst sleutel 1. Recent o.a.: Dihle (1957) en Dihle (1977); diverse bijdragen in: Le 
classicisme á Rome. Entredens sur Pantiquité classique XXV (Genève 1979). Bowersock 
(1979) 67/72 beschouwt het atticisme van Dionysius en andere Grieken van zijn generatie 
als een herleving van het Latijnse neo-atticisme van een generatie daarvoor; het Griekse 
atticisme zou vanuit Rome een uitstraling naar het gehele Griekse Oosten hebben gehad. 
Gabba (1982b) 47v. bestrijdt dit; volgens hem kwam het atticisme in de Griekse steden op 
en werd het alleen bevorderd door het herstel van de Romeinse wereldheerschappij. De 
dynasteuontes van Prooem. 3,1 zijn voorbeeldig niet als litteraten maar als bestuurders. 

3) Fuchs (1938) 14v. en 44: de barbaarse koning is óf die van de Parthen, óf Mithridates; 
de historicus kan niet de in Rome levende Timagenes zijn. Gabba (1959) 365: lieden als 
Timagenes; Bowersock (1965) 131 n.5: Timagenes niet; Gabba (1974) 629w.: lokale 
geschiedschrijvers van het type Antisthenes van Rhodos; Gabba (1982b) 51: schrijvers uit de 
entourage van Mithridates. 

4) Touloumakos (1971) 29w., vooral 33v. met n.34. 

5) Bowersock (1979) 73; zelfde oordeel ook al Bowersock (1965) 131 n.5: Dionysius is geen 
oppositioneel. Vgl. Martin (1969) 203 n.a.v. Dionysius' opmerking in AR 1,5,2 over het 
natuurlijke recht van de sterkste: "cette phrase desesperante pour un "patrióte" grec". 
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bovenlaag in de Ie en 2e eeuw na Chr. voor het Griekse verleden als een 

uiting van onvrede met de eigen situatie en van anti-Romeinse gezind

heid1). Een meer gematigd standpunt wordt ingenomen door Forte; volgens 

haar is Dionysius, werk "the most systematic attempt to reconcile Greeks 

and Romans in the age of Augustus"2); Dionysius maakt zich, gezien zijn 

kritiek op hun recente decadentie, zeker niet schuldig aan blinde verafgo

ding van de Romeinen3). 

Forte signaleert ook dat Dionysius met zijn poging tot verzoening 

tussen Grieken en Romeinen in de traditie van Polybius en Posidonius 

staat; maar "unlike Polybius, who ascribed Rome's success to the pecu-

liarly Roman mos maiorum and Roman corruption to imitation of bad 

Greek customs, he attributed her supremacy to the wise adaptation of 

Greek customs and institutions"4). Daarmee neemt ze een thema op dat 

door Emilio Gabba in 1959 was geïntroduceerd. Op het werk van deze 

Italiaan, wiens bijdragen aan de kennis van Dionysius als geschied

schrijver die van alle anderen ver overtreffen5), moet iets dieper worden 

ingegaan. 

Gabba heeft Dionysius vanaf 1959 altijd beschouwd als een Griekse 

historicus die, in het voetspoor van Polybius en Posidonius, allereerst als 

Griek en tb.v. een Grieks publiek zijn houding tegenover Rome moest 

bepalen. Voor de Grieken met hun superioriteitsbesef was vanaf de 

tweede eeuw v.Chr. de vraag naar Romes succes klemmender dan voor de 

onderworpen volkeren van het Westen. Polybius zocht de verklaring in het 

evenwichtige karakter van de Romeinse constitutie en in hun deugden; de 

opkomst van Rome dankzij deze factoren was tevens in overeenstemming 

met de Tychê (op zich een anti-Romeins motief). Panaetius poneerde de 

stelling dat de Romeinen, als de kreittones (besten), behoorden te 

domineren. Posidonius nam dit motief over, constateerde in zijn eigen tijd 

verval onder de Romeinse élite en verwachtte van de senaat herstel. 

Dionysius verwerpt de tychê als verklaringsgrond geheel, verklaart dat de 

x) Bowie (1970) vooral p. 167; 205-209. 

2) Forte (1972) 195. Ongeveer in dezelfde geest bv. Halbfas (1910) 50/1; Schultze (1986) 138. 

3) Forte (1972) 200w. 

4) Forte (1972) 200w.; citaat op pag.203. 

^ Ook kwantitatief; zie de bibliografie in Gabba (1982a) 813v. 
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Romeinen de besten zijn dankzij hun Helleense afstamming, en procla
meert de herleving in zijn eigen tijd van het hoge ethisch - esthetische 
gehalte van de klassieke Helleense generaties1). Dionysius keert ook het 
motief van de vier wereldrijken, eigenlijk een stukje anti-Romeinse 
propaganda, in pro-Romeinse zin om2). Hij verleent aan zijn geschied
werk, naast kenmerken van de universele geschiedschrijving, ook trekken 
van de lokale historiografie. Had Wilamowitz gesteld dat in de hellenis
tische periode beoefening van lokale historiografie afhangt van politieke 
vrijheid, Gabba wijst erop dat men dit genre bleef beoefenen ook na 
politieke ontkrachting, om een zekere mate van vrijheid te kunnen 
bewaren; bestudering van het mythische verleden, van koloniestichtingen 
en syngeneicü (stedenverwantschappen) krijgt daardoor een politieke 
lading3). 

Ook voor Gabba staat vast dat Dionysius streeft naar verzoening van 
Grieken en Romeinen. In Dionysius' houding ging loyaliteit jegens Rome 
samen met het vasthouden aan een eigen rol voor de Grieken; voor dit 
laatste is de roem van het Helleense verleden een uitingsvorm4). Over de 
vraag hoe de symbiose tussen Oost en West eruit zou moeten zien heeft 
Dionysius zich eveneens uitgelaten; op dit punt neemt Gabba de meest 
geavanceerde positie in die t.a.v. Dionysius' politieke boodschap voor het 
Romeinse rijk is bereikt. Reeds in 1959 wees hij erop dat de Griekse 
historiografie van de keizertijd, waaronder die van Dionysius, vooral de 
belangen van de leidende kringen in de oostelijke helft van het Romeinse 
Rijk weerspiegelt; deze waren gebaat bij sociale rust en hoopten die 
onder een stabiel Romeins bewind te kunnen handhaven5). Ook in 1982 
heeft Gabba deze mening nog; hij merkt op dat de anti-Romeinse propa
ganda die door Dionysius wordt tegengesproken vaak tevens populistisch 
van aard is6). Maar hij gaat nog een stap verder: In zijn publikaties 

x) Gabba (1959) 363w.; (1974) 636; (1982) 48v. 

2) Gabba (1959) 367; (1974) 635. VgL nu ook Alonso-Nunez (1983) (niet erg helder). 

3) Gabba (1974) 629w.; 641. Ik bespeur enige discrepantie tussen de in deze constatering 
besloten zelfstandigheid van Dionysius en de bewering dat hij in AR boek IIw. sterk van 
zijn bronnen afhankelijk zou zijn gewest: Gabba (1975) 225w. 

4) Gabba (1974) 629; (1975) 218; (1982b) 50; 60-62. 

Gabba (1959) 365; Desideri (1978) 78-80. 

6) Gabba (1982b) 51. 
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besteedt Gabba herhaaldelijk aandacht aan Dionysius' waardering voor de 

ruime wijze waarop de Romeinen in hun verre verleden burgerrecht 

hebben verleend en overwonnenen in hun gelederen - ook in die van de 

leidinggevende élite - hebben opgenomen; Gabba spreekt zelfs van een 

overwinning door de Romeinen op het rassenvooroordeel1). Dit doet-

aldus Gabba - geen afbreuk aan Dionysius' these van het Griekse karakter 

der Romeinen: de Romeinen zijn door hun ruimhartigheid juist een beter 

soort Grieken. De actuele betekenis van dit gegeven is nu dat Dionysius, 

zich afzettend tegen Augustus' italocentrische politiek, bij Grieken zowel 

als Romeinen een samengaan van de wederzijdse aristocratieën bepleit tot 

één geïntegreerde rijksélite: de kring van de kreittones moet worden 

uitgebreid2). In 1982 preciseert Gabba dat het Dionysius gaat om "the 

formation of a unified consciousness among the upper classes in the 

Greek cities under the new order safeguarded by Rome", gevolgd door 

"the spontaneous emergence of a superior and united classical culture 

coincid(ing) with universal Roman rule"3). Hoewel Gabba hier de steden 

wel noemt spreekt hij nadrukkelijk over de vorming van een Grieks-

Romeinse rijksélite; in dit opzicht zou Dionysius zelfs een meer vooruit

geschoven positie innemen dan Plutarchus (63). Het vraagstuk van de 

interne structuur van het rijk zou daarentegen door Dionysius nog niet 

zijn geëntameerd (54). Op dit punt wijkt Gabba's interpretatie af van die 

van Desideri; volgens deze is Dionysius' program gericht op de Griekse 

élite op gedecentraliseerd, stedelijk niveau4). Nieuw is tenslotte in 1982 

bij Gabba de erkenning van de politieke dimensie van Dionysius' atticisme 

en de integratie van dit thema in het vragencomplex rondom Dionysius' 

rijksideologie5). 

Zo is de stand van de discussie op dit moment. We zullen hierbij 

inhaken en daarbij onze aandacht concentreren op datgene wat Dionysius 

te zeggen heeft over de relatie tussen de Grieken en de Romeinen. Welke 

x) Gabba (1959) 367v. met n.25; (1975) 219. 

2) Gabba (1959) 367/8: Dionysius' positie vertoont overeenkomst met die van Caesar en 
Claudius; (1975) 219. 

3) Gabba (1982b) 50 resp. 53. 

4) Desideri (1978) 78-80. 

$ Gabba (1982b) 53v.; invloed van Dihle (1977), Gelzer (1979) en vooral Desideri (1978) 78-
80. 
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politieke bedoelingen Dionysius daarnaast ook gehad mag hebben, vast 

staat in ieder geval dat in de inleiding op de Antiquitates zijn plan de 

Griekse afkomst van de Romeinen en daarmee hun recht op de wereld

heerschappij te bewijzen het meest reliëf krijgt; een politieke tendens in 

Dionysius' werk moeten we dan ook in die richting zoeken. Of Dionysius 

ook wilde interveniëren in intern-Romeinse zaken is hoogst twijfelachtig. 

De enige actuele binnenlandse zaak die hij aansnijdt is de kwestie van de 

vrijlatingen en de burgerrechtsverlening; zijn belangstelling hiervoor 

wordt meer dan afdoende gemotiveerd door zijn positie als Griek in Rome 

en door zijn centrale these. Met betrekking tot zijn houding tegenover 

het Principaat doet zich een moeilijkheid van methodologische aard voor. 

Dionysius noemt de princeps en zijn familie zelden, en dan nog zó dat hij 

de Julii prijst zonder ze overmatig bij de andere Romeinen te laten 

afsteken1). Men kan aanvoeren dat dit in overeenstemming is zowel met 

de wensen van Augustus zelf, die niet graag zag dat zijn naam ijdel 

gebruikt werd2), als met Dionysius, afkeer van kolakeia (zie 3.1.3); 

Martin heeft zich in dit verband zelfs lovend over Dionysius' subtiliteit 

uitgelaten3). De vraag is echter of men Dionysius daarmee niet teveel eer 

bewijst; wat men ook van zijn werkwijze zeggen kan, het ligt niet in zijn 

aard de dingen impliciet te laten. Zijn strikte opvatting van het prepon 

verzet zich ertegen; personen en zaken behoren die aandacht en breedte 

van behandeling te verkrijgen die ze verdienen. Had Dionysius werkelijk 

als spreekbuis van de keizer willen fungeren dan zou hij dit duidelijker 

hebben gezegd; dat er thematisch veel overeenstemming is tussen 

Dionysius' reconstructie van de Romeinse oergeschiedenis en Augustus' 

program van restauratie van nationale religieuze en zedelijke waarden 

wijst niet automatisch op samenspel4). Dit geldt niet alleen eventuele 

x) AR 1,7,2; 111,29,7 en vooral 1,70,4 met Martin (1971) 169v. Vergelijk ook de opvallend 
afstandelijke manier waarop in VHI,87,7/8 naar de burgeroorlog van 49 v.Chr. wordt verwezen. 

2) Suet.,4wg.89,3. 

3) Martin (1971) 178v. 

4) Om dit te bewijzen zou men van een groot aantal thema's (de Trojaanse mythe, de 
Saturnia regna, Hercules, Romulus, "Italië") die Dionysius aansnijdt en die ook de Romeinen 
ter harte gaan moeten vaststellen of de "Augusteïsche" uitieg de meest voor de hand 
liggende is. Onder "Augusteïsche ideologie" versta ik het program van voorstellingen, 
beelden, plannen, normen en waarden dat Augustus en zijn deelgenoten in de regering 
verbreid wilden zien. Deze omschrijving impliceert niet persé dat men in opdracht van 
Augustus schreef, wel in zijn geest. "Es kann (...) kein Zweifel daran bestehen, dass 
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stellingnames tegenover de Romeinse constitutie, maar ook die tegenover 

de betrekkingen op rijksniveau. In het vervolg zullen Dionysius' uitspra

ken daarover dan ook op hun eigen mérites worden getoetst; de hiervoor 

geschetste benadering door Gabba wordt grosso modo gevolgd. 

Allereerst moet worden vastgesteld dat Dionysius ontegenzeglijk als 

Griek spreekt. Zijn stelling van de ethnische verwantschap tussen Grieken 

en Romeinen - op zichzelf een voortzetting van het syngeneia-motieï dat 

in de hellenistische periode in de onderlinge betrekkingen tussen de 

steden een grote rol had gespeeld1) - brengt beslist niet met zich mee 

dat hij de grenzen tussen beide volkeren metterdaad laat vervagen. Soms 

verraadt hij zich wanneer hij in een terzijde zijn Griekse hoorders apart 

neemt en zich met hen in de eerste persoon meervoud onderhoudt2). 

Passages als de Constitutie van Romulus (AR 11,3-29) en de bespreking 

van de ludi Romani (AR VII,71-73) mogen dan ten doel hebben de 

stelling van de Griekse herkomst van Rome te onderbouwen, de hierin 

gebezigde argumentatie draait voor een flink deel juist om vergelijking 

van de Griekse en de Romeinse zeden als twee afzonderlijke gehelen. 

Indien hij al uit is op versmelting van de toplagen van de twee 

bevolkingsgroepen is hij niet zo onrealistisch deze als reeds bestaand voor 

te stellen. 

In feite is er in Dionysius' werk een permanente spanning tussen 

identificatie en non-identificatie van Grieken en Romeinen. Zijn ideeën 

over de relatie tussen beide volkeren zijn zeer geschakeerd en niet geheel 

vrij van tegenstrijdigheden; het loont de moeite er iets langer bij te 

blijven stilstaan. Aan de volgende motieven wordt aandacht besteed: 

Dionysius' opvatting van de geschiedenis als anticlimax; zijn opvattingen 

over acculturatieprocessen; de tweeledige verklaring van Rome's decaden-

Augustus selbst in allen wichtigen Fragen den Ton angab, auf den die offiziöse Propaganda 
sich einzustellen hatte": Kienast (1982) 215. "Es lässt sich also nicht bezweifeln dass dem 
Prinzeps an einer geeigneten Verbreitung seiner Anschauungen, Absichten und Pläne stets 
besonders gelegen war": ibidem, 217. Omdat een ideologie, zeker als zij haar symbolen en 
voorbeelden aan mythologie en sagen ontleent, altijd een zekere mate van vaagheid en 
tweeduidigheid vertoont, mag niet te snel overeenstemming worden geconstateerd tussen 
Dionysius* ideeën en de augusteische ideologie (of, mutatis mutandis, met oppositionele 
programs). Men heeft eenduidige, expliciete uitspraken over zijn politieke voorkeur nodig. 
Voor de figuur van Romulus zie 4.3.1 pag. 392w. 

x) D.Musti, "SulTidea di avnévzia in iscrizioni greche", ASNP ser. U, 32 (1963) 225-239. 

2) AR VH,72,4: ĴJUÖV en Pixels; VII,72,15: ^Iv; 11,25,2: Pixels (add. Reiske); 11,26,1: 

flJlETépOÜS. 
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tie, uit het fatale geschiedverloop en uit toenemende ethnische vermen

ging; de aandelen van afstamming en karaktervorming in Grieks adeldom; 

Romeinse pofyanthröpia (mensenrijkdom) als verklaring voor Rome's 

suprematie en de consequenties van dit verschijnsel voor de relatie tussen 

Grieken en barbaren en voor het rijksbestuur; en tenslotte de blauwdruk 

voor rijksbestuur te vinden in het klassieke hegemoniemodel. 

Dionysius* triomfantelijke proclamatie van de terugkeer van de 

Attische Muze in het Prooemium mag niet doof maken voor het diepge

wortelde pessimisme dat achter deze vreugdekreet schuilgaat. In 

Dionysius' ogen is de geschiedenis, indien zij aan zichzelf wordt overgela

ten, het toneel van een bestendige achteruitgang en de mensheid ten 

prooi aan de "tijd die al het edele verslijt"1). Deze neergang betreft in 

wezen het zedelijk gehalte van de mensheid, resp. van het Hellenendom. 

Als Dionysius de feilen in de in zijn dagen in Rome vigerende vrijlatings

praktijk aanstipt merkt hij op dat hij "nog op talrijke andere zeden en 

gewoonten kritiek zou kunnen leveren die toen ze door de ouden bedacht 

werden goed waren maar door het huidige geslacht lelijk worden bedor

ven"2). Elders prijst hij de Romeinen dat zij, "ondanks het zedenbederf 

dat nu is ingetreden", niet toegeven aan de verleiding allerlei uitheemse 

cultusvormen in de stadsgodsdienst te introduceren3); wat hier opvalt is 

dat het zedenverval zelf niet aan de toevloed van vreemdelingen wordt 

toegeschreven4). Niet alleen in de Romeinse zeden treedt bederf op; ook 

de Griekse hebben te lijden, zodat wie Vanuit zijn opvoeding in de losse 

Griekse zeden" (van tegenwoordig) terugkijkt naar oud-Romeinse gebrui

ken m.b.t. het vaderlijk gezag deze wel hard en tyranniek moet vinden5). 

De achtergrond hiervan is dat het merendeel van de mensen, indien zij 

aan hun lot worden overgelaten, "afglijden in de richting van hun 

natuur"6); alleen door aan de verstandigsten in de samenleving de leiding 

•0 AR 11,3,8: 6 irdvTOt p,apatv<ov T & KotXd xpóvos, uit Sophocles,yliay 714. 

2) AR IV,24,7: "Exot 5' äv Tis iroXXd Kal dXXa SuxßaXeXv 'é&T\ KOXÖS jxèv inrè TÖV 

dpxauöv èTrivoTf]8évra, KaKcös b'i/nb TCÖV VVV emTptßojieva. 

3) AR 11,19,2: KatTOt 8t898ap|xév<i>v T$T| TÖV èScov. 

4 ) Dit geldt ook van de verwording in de vrijlatingspraktijk - AR IV,24,4: els Toaavrrjv 
avYxwtv %ei Ta Trpd7|xaTa - die op haar beurt wel de opneming van minderwaardige 
elementen in het Romeinse burgercorps ten gevolge heeft. 

^) AR 11,27,1: faro TOXS* EXXTJVIKOXS nfßsoi TOXS èKXeXvjiévois Tpo^ets. 

6) AR 11,28,1: èirl rfy> cpwiv óXtoöalvovTas. 
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in handen te geven en dooi de polis als een opvoedingsstaat in te 

richten kan men hen dwingen op het pad der deugd te blijven, maar dit 

is altijd een hachelijke zaak. Als een refrein klinkt het dan ook door 

Dionysius' werk dat de zeden niet meer zijn wat ze vroeger waren1), dat 

een toestand van wet en orde (eukosmia) vele generaties (maar niet 

blijvend) heeft standgehouden2), of dat bepaalde gewoonten wél tot heden 

zijn blijven voortbestaan (waarbij de veronderstelling blijkbaar is dat dit 

niet te verwachten viel)3). Deze gedachtengang komt overigens ook in 

een minder beladen vorm voor, als onderdeel van een argumentatie waarin 

Dionysius het bewijs probeert te leveren van de Griekse herkomst der 

Romeinen (zo met name AR VII,71w.); maar ook dan is het de stilzwij

gende veronderstelling dat verandering, en wel ten kwade, de normale 

gang van zaken is. In AR VTI,72,2-4 behandelt Dionysius in verband met 

de ludi Romani de gewoonte van atleten om op te treden met de schaam

delen bedekt, en niet geheel naakt. "Dit is bij de Romeinen tot in mijn 

tijd in zwang gebleven, zoals het vanouds bij de Grieken was; maar bij de 

Grieken is het afgeschaft op initiatief van de Spartanen"4). Hoewel hij de 

gewoonte naakt sport te bedrijven hier niet met zoveel woorden afkeurt 

zegt hij wel dat in vroeger tijden de Grieken zich voor hun naaktheid 

schaamden, en we mogen aannemen dat de gewoonte tegen Dionysius' 

fatsoensnormen inging; ook hier dus verval. Het is dan een logische 

consequentie van deze beschouwingswijze dat een in zedelijk opzicht 

ideale toestand op het verre verleden wordt geprojecteerd. In het klein 

blijkt dit het geval te zijn wanneer een "strenge en het kwade veraf

schuwende wetgeving" vergeleken wordt met het "leven in het heldentijd

perk"5); met dat tijdperk is het door Homerus bezongene bedoeld6). In 

x) AR n,10,l; 4; 11,2/3; 12,4; IV,24,7 vgl. 4. 

2) AR 11,10,1 en 4; 24,1; 25,2 en 7. 

3) 11,12,3; 25,2; IV,23,7; VII,70,2/3; 5; 72,4; 5; 18; 73,2; VIII,80,l/2; 7. De trend van 
verandering komt het duidelijkst uit in VII,70,2/3 en 5. Vgl. 11,8,1: besef dat de oude 
Atheense constitutie niet meer vigeert. 

4) AR VII,72,2: TOVTO Kal els èp i TÖ I8OS èv 'Póp.^ StéjxEvev, d>s è£ dpxTfc 
è7iv8T0 *nap'"Ekkipw èv 8è r?j* EXXd8t KaToXéXvrat AaKeSaip-ovuov ainb KaTaX-uadvrcov. 

^) AR H,24,l: vojioBeola (...) a-Oorrjpd Kal jjnotyiróvrjpos (...) Kal troXX̂ v ëx°w<* irpte 
T0i>5 'flpCOtKOVS PIOUS ÓjlOtÓTHTa. 

6) AR VII,72,3; 73,2. 



312 

het groot moeten ook de Constitutie van Romulus en uiteindelijk zelfs 

Dionysius' keuze van een onderwerp uit de oergeschiedenis in dit licht 

worden bezien. Tenslotte is het een uitvloeisel van deze houding wanneer 

bij herhaling, impliciet of expliciet, "ouder" en "zuiverder Grieks" aan 

elkaar worden gelijkgesteld1). 

Dionysius' these dat de Romeinen van de Grieken afstammen en dit 

nog altijd in hun zeden tonen heeft dus een sombere ondertoon. Nu is 

ook al gezegd dat de fatale decadentie kan worden tegengegaan door de 

mensen in het kader van een polis aan een verstandig régime te onder

werpen. Beschavingsarbeid is de keerzijde van de médaille van de 

geschiedenis als anticlimax. Dionysius maakt bij herhaling de overdracht 

van zeden en gewoonten, van normen en rechtsopvattingen door het ene 

volk aan het ander en van stad op stad tot onderwerp van zijn beschouw

ingen. De meest instructieve uitspraken hierover zijn te vinden in AR 

VII,70-72, in verband met de ludi Romani. Dionysius wil bewijzen dat de 

overeenkomsten die er bestaan tussen deze spelen en de Griekse cultusge-

bruiken niet het gevolg zijn van ontlening door de Romeinen nadat ze 

met het hellenistische Oosten in contact waren gekomen, maar op 

oorspronkelijke verwantschap terug gaan. Hij beschrijft ze daarom niet 

zoals ze in zijn tijd zijn maar zoals Fabius Pictor ze heeft geschilderd 

(VH,70,1). De argumentatie betreft dus eigenlijk een kwestie van chrono

logie; zij is analoog aan de gedachtengang die we in AR 1,90,1 aantreffen: 

"De Romeinen zijn niet pas sinds kort begonnen humaan te leven sinds zij 

de fortuin, die hen het goede rijkelijk doet toekomen, als leermeesteres 

van al het edele (ta kala) hebben, en ook niet sinds zij hun hand hebben 

uitgestrekt naar overzees gebied na het ontmantelen van de rijken van 

Carthagers en Macedoniërs; zo hebben integendeel een Griekse levensstijl 

gehad sinds de stichting van de stad, en de wijze waarop ze zich vroeger 

toelegden op de voortreffelijkhc ;d doet ?iet onder voor hun tegenwoordige 

inspanning"2). In VH,70,3-5 en 71,1 wordt het thema van cultuurontlening 

echter nader gepreciseerd (vgl. ook 72,4). In de eerste plaats verklaart 

Dionysius waarom hij aan godsdienstige gebruiken in deze samenhang een 

bijzondere betekenis hecht: Deze zijn bij Grieken zowel als barbaren 

X) AR 1,89,2-90,1; 11,9,2; Vn,72,2/3; 7; 73,1 er 2. 

2) AR 1,90,1: oD vvv irpwrov dp£dp,evot irpès cpiXlav £fjv, tyiKa rfjv rbxw iroXX^v 
Kal d7a8f}v ^éowav BiSdoxaXov ëxova t TCÖV KOXG&V dep' o$ irpayrov 
a>péx8T|aav rrjs ÖUXTTOVTIOV rf|v K> ;;XT|8OVUI>V Kal MaKeSóvcov dpx̂ v KaTaXwavres, 

dXX' èK iravrös oh avv(CKioQr\aav xpóvau ptov "EXXrjva £<ÖVTES Kal cru8èv èKirpe-

iréorepov kiïivqbBiov^Es irpös dpeT^v vvv irpÓTepov. 
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taaier dan gewoonten op ander gebied, omdat men uit vrees voor de 

goden niet snel tot nieuwlichterij (kainotomein) overgaat1). Vervolgens 

geeft hij aan onder welke omstandigheden acculturatie nog het eerst te 

verwachten is, namelijk Vanneer bepaalde bevolkingen onder het gezag 

van anderen komen en gedwongen worden de gebruiken van de 

machthebbers over te nemen"2). De Romeinen zijn nooit in een dergelijke 

afhankelijke positie geweest; als zij Griekse gebruiken in acht nemen is 

dat niet omdat ze ertoe gedwongen zijn maar omdat ze nooit anders 

hebben gedaan. Omgekeerd zouden de Grieken, die nu al zeven generaties 

onder Romeins bestuur staan, inmiddels geheel zijn gebarbariseerd, als de 

Romeinen barbaren waren geweest (AR VII,70,4). Nu voorziet Dionysius 

echter nog één tegenwerping (die hij pareert door de ludi Romani niet op 

grond van eigen ervaring maar op basis van de oudst bekende bron te 

beschrijven): De Romeinen zouden "als overwinnaars van heel het Helle-

nendom hun eigen gewoonten hebben veronachtzaamd en met graagte de 

superieure Griekse zeden hebben overgenomen"3): het Graecia capta-

motief. Hiervan zegt hij nadrukkelijk dat hij dit een "onwaarschijnlijke 

veronderstelling" vindt4). Vrijwillig wordt het betere, dat is het Griek

se5), dus niet Hcht aanvaard. In een iets afwijkende vorm vinden we deze 

laatste gedachte ook enkele malen toegepast op de interne verhoudingen 

in de polis. De Albaanse leider Mettius Fufettius verwijt de Romeinen dat 

zij, als ze dan al zoveel niet-Grieken in hun stad toegelaten hebben, 

dezen niet hebben uitgesloten van verantwoordelijke functies en die voor 

de autochthonen gereserveerd; ze hebben zelfs vreemdelingen tot koning 

gemaakt (AR 111,10,5). Vroeger had Romulus toch wel degelijk een 

functionele scheiding tussen Romeinse burgers en toegestroomde vreemde

lingen aangebracht: Om zedenverval bij eerstgenoemden tegen te gaan 

wees hij die beroepen die tot verval bijdragen uitsluitend aan vreemdelin-

*) Vgl. ook AR Vn,72,14. Hierop kom ik in 4.3 terug. 

2) AR VII,70,4: el (p-Tj) TIVES ixp' èxépcüv è^ouota iroTè 7Svóp.8vot Ta TCÖV 
KparnadvTtóv T}va7Kda6riaav èmrr|8e'üp.aTa p-EToXaPslv. 

3) AR Vü,71,l: ÖT% i r a v r ó s TOU ' EXXTJVWKOÜ Kparfjaavres darpivo><5 dv Ta KPEITTÜ) 
p,6Tép,a8ov ïQt] T(5V èiaxwp'uöv inreptSóvres. 

4) AR VII,71,1: KaT'èKEtvrjv rfjv dirt8avov {nróXTjiJjtv. 

^) AR VII,71,1: Td KPEITTCO (...) £8T| synoniem voor Griekse zeden; vgl. 73,4: 
' EXXrjviKcóraTOv Kal KpdTurrov. 
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gen en slaven toe1); hier dient de hiërarchische relatie niet zozeer als 

ondersteuning van cultuuroverdracht, maar als waarborg voor cultuurbe

houd. En eerder in de Constitutie van Romulus constateert Dionysius met 

voldoening dat de uitheemse Cybele-cultus, die de Romeinen op grond van 

een orakel moesten introduceren, niet tot barbarisering van de Romeinse 

cultusgebruiken heeft geleid; de Romeinen bereikten dit door voor de 

exotische riten Phrygisch personeel aan te trekken (AR 11,19,3-5). 

Een volledige garantie tegen barbarisering heeft ook Romes machtspo

sitie niet opgeleverd. Dat het Rome van zijn dagen tot op zekere hoogte 

een barbaarse stad is, in zeden en gewoonten en ook in de taal, kan 

Dionysius uiteraard niet ontkennen, en hij stelt er "de bijmenging van 

barbaren, waardoor de stad veel oude gebruiken heeft afgeleerd" voor 

verantwoordelijk2). Toch complimenteert hij Rome dat ze, ondanks de 

toevloed van Osken, Marsiërs, Samniten, Etrusken, Bruttiërs, Umbriërs, 

Iiguriërs, Iberiërs en Kelten, toch niet geheel aan barbarij is vervallen. 

Dat had gemakkelijk kunnen gebeuren, zoals de Pontische Achaeërs en 

andere ethnische groepen van Griekse origine bewijzen, die nu totaal 

barbaars zijn (1,89,3/4). Dionysius veronderstelt dus dat er van het 

slechtere, d.i. het barbaarse, een sterke zuigkracht uitgaat. Dit is des te 

opvallender omdat naar zijn oordeel op vrijwillige overname van het 

betere niet behoeft te worden gerekend; de twee argumenten zijn dus niet 

eikaars spiegelbeeld. Moeten we in deze merkwaardigheid een vergissing 

van Dionysius zien, een punt waarop zijn gedachtenvorming nog niet 

geheel is uitgekristalliseerd? Inderdaad komen de twee argumentaties niet 

te zamen in één passage voor. Toch waag ik de veronderstelling dat we 

hier met een door Dionysius bedoelde (inconsequentie te maken hebben: 

Als de spontane aantrekkingskracht van de barbarij zoveel sterker blijkt 

dan die van het hellenisme, is dat in overeenstemming met de neiging van 

de meerderheid van de mensen af te glijden naar hun verdorven natuur 

(AR 11,28,1). We zien hier dus nog een facet van Dionysius, eerder 

geconstateerde pessimisme. 

Nu toont het geval van de Pontische Achaeërs ook aan dat Grieks 

x) AR 11,28,1; overigens in strijd met 11,9,1. 

2) AR 1,89,3: al 8è T C Ö V Pappdpcov fririjiiijtai, 8i' fis TJ T T Ó X I S iroXXd T C Ö V dpxauov 
èTTirriSevjxdTCüv dTrép,a8e. 
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bloed evenmin een waarborg voor civilisatie op de langere termijn is1). 

(Voor onze argumentatie is het van geen belang dat de door Dionysius 

veronderstelde kolonisatie vanuit Elis naar het Zwarte Zeegebied in 

werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden; Dionysius' gedachtengang wordt 

hierdoor niet aangetast). Men vraagt zich af waarom Dionysius dan toch 

zoveel moeite heeft gedaan om de Helleense herkomst van de Romeinen te 

bewijzen. Wat betekent het eigenlijk Helleen te zijn? Dionysius doet 

hierover enkele interessante uitspraken. "Het grootste verschil tussen de 

Griekse aard en het barbarendom is gelegen in billijke wetten"2). Wanneer 

Tullus Hostilius de argumenten van Mettius Fufettius tegen de hegemoni

ale positie van Rome moet beantwoorden, plaatst hij tegenover het 

verwijt dat de Romeinen zelfs vreemdelingen aan de macht hebben 

toegelaten de opmerking dat bij zijn stadgenoten adeldom (eugeneia) niet 

is gelegen in afstamming en andere uitwendige factoren, maar in voor

treffelijkheid (aretê) (AR HI,11,5)3). Tussen de definitie op grond van de 

aanwezigheid van goede wetten en die op grond van aretê bestaat geen 

tegenspraak. Wetgeving, en in het algemeen de wijze inrichting van de 

po/w-samenleving, is de voornaamste factor die bijdraagt tot de voortref

felijkheid van de burgers, zoals Dionysius met zijn Constitutie van 

Romulus wil aantonen (zie deel 4). Omgekeerd worden de barbaren 

stereotiep aangeduid als "haardlozen en zwervers", d.w.z. als lieden die er 

geen geordende samenleving op na houden4). De aarts-barbaar is Cacus, 

die op de toppen van de bergen leefde en als roverhoofdman met zijn 

ongetemde volgelingen het zijn meer geciviliseerde buren lastig maakte, 

tot de komst van Heracles5). Maar betekent dit niet dat Dionysius 

uiteindelijk toch Eratosthenes bijvalt? Die heeft immers betoogd dat men 

Bloedverwantschap wordt zwakker met het verstrijken van de tijd; zie AR 111,10,3: oSore 
è|tTT|Xov elvai f|8T| TÓ dep' f|jicöv -yévos inrè xpóvov iraXauoöév. 

2) AR 1,89,4: vójious wfcs èTfteiKets, jidXurra StaXXdocrei cpiKm 'EXXds Pappdpov. 
Ik neem aan dat de frase $ jxdXiora enz. alleen op het laatste voorafgaande kölon slaat. 

3) Volgens AR 11,17,1 bewaakten Spartanen, Thebanen en de om hun wijsheid beroemde 
Atheners TÓ eiryevés al te nauwlettend door burgerrechten voor zich zelf te reserveren; 
eugeneia en zuivere Helleense afstamming zijn wel verwisselbaar. Overigens is Dionysius 
hier t.a.v. Athene echt in tegenspraak met zichzelf: In 111,11,4/5 heet het dat de Romeinse 
ruimhartigheid juist van de Atheners was afgekeken. 

4) AR 1,4,2; 42,2; 89,1 en 3; 111,10,4; VH,70,1. 

5) AR 1,42. 
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de mensheid niet in Hellenen en barbaren moet indelen, maar in goeden 
en slechten, omdat er zoveel slechte Hellenen zijn en tegelijk zoveel 
voortreffelijke barbaren, zoals de Romeinen en de Spartanen met hun 
uitstekende politeial1) Valt het soms bij Dionysius met de tegenstelling 
tussen Hellenen en barbaren uiteindelijk toch mee? Inderdaad laat 
Dionysius in AR 1,41,1 Heracles bij zijn beschavingsarbeid in Italië, die 
onder meer de verdrijving van wrede régimes en de stichting van poleis 
met zich mee brengt, ook "Grieken met barbaren vermengen"2). Het 
antwoord op deze vraag moet m.i. worden gezocht in de hoge eisen die 
Dionysius aan de ĵ o/fr-samenleving stelt. De polis is het kader waarin de 
opvoeding van de burgers haar beslag krijgt; deze opvoeding beoogt hen 
een specifiek alomvattend normen- en gedragspatroon bij te brengen, een 
complex dat -zoals we in sectie 2.3.2.3 zagen - culmineert in het kalon en 
dat als exclusief Helleens wordt voorgesteld. Om die paideia, die in de 
kinderleeftijd begint, te laten slagen moeten alle zeilen worden bijgezet 
en alle beschikbare hulpmiddelen aangewend, hulpmiddelen die geput 
dienen te worden uit de unieke Helleense erfenis. Acculturatie is in 
Dionysius' ogen geen oppervlakkig proces maar komt alleen door intense 
inspanning tot stand. In theorie valt civilisatie dus niet met het Helleense 
ras samen, in de praktijk convergeren beschaving en Helleense ethnische 
identiteit. Vanzelfsprekend mogen we ook niet over het hoofd zien dat 
Dionysius, schrijvend voor Grieks publiek, met aldaar sterk levende 
nationalistisch 2 sentimenten moest rekening houden. 

Een deel vm Dionysius' worsteling met dit onderwerp komt ook voort 
uit de taak die hij zichzelf t.a.v. de Romeinse geschiedenis heeft opge
legd. Hij moet het ontbreken van exclusiviteit aan Romeinse zijde 
verklaren, iets wat hem als Griek zwaar valt. Zoals we gezien hebben is 
Gabba van mening dat in Dionysius' visie op de geschiedenis van de 
Romeinen deze het rassenvooroordeel achter zich hebben galaten3). Dit 
gaat te ver; het is nu gebleken dat Dionysius uiteindelijk toch vasthoudt 
aan de superioriteit van de Helleense ethnische identiteit. Het mag waar 
zijn dat zedenverval in Rome (zoals overal) een autonoom proces is (AR 
11,19,2; IV,24,4), de barbaren epimixim (bijmengsels van barbaren; 1,89,3) 

*) Strabo I, pag.6ö/7. Voor de manier waarop Strabo met deze kwestie omgaat zie Gabba 
(1982b) 60v. 

2) AR 1,41,1: "EXA-Tjal T8 Pappdpous mryKepavv6p,Evo$. 

3) Gabba (1959) 367v. met n.25; (1975) 219. 
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hebben aan het zedelijk gehalte van de stad toch geen goed gedaan. De 

stad Rome wordt geprezen als "de meest gastvrije en humane van alle 

steden"1), maar dit betekent niet dat zij haar poorten onbeperkt heeft 

opengezet of dat, als dit soms wel is gebeurd, Dionysius hiermee instemt. 

De belangrijkste passages, naast AR 1,89/90, die Dionysius aan de 

Romeinse pofyanthröpia (mensenrijkdom) wijdt zijn 11,15-17 - in de 

Constitutie van Romulus - en IV,22,3 - 24,8 (onderdeel van de 

constitutionele maatregelen van Servius Tullius). In de eerste van deze 

passages noemt Dionysius drie door Romulus genomen maatregelen die de 

groei van de bevolking van de stad moesten bevorderen: Het doden van 

pasgeboren kinderen wordt sterk aan banden gelegd (11,15,2); Rome neemt 

ballingen op die zijn uitgeweken voor tyrannieke of oligarchische régimes 

in hun eigen steden, "tenminste als ze vrijgeboren zijn"2); dezen krijgen 

Romeins burgerrecht en een stuk land (15,3/4). En overwonnen steden 

worden niet bestraft met vernietiging, afslachting van de bevolking of 

verkoop ervan in slavernij, maar er worden kolonisten uit Rome gevestigd 

op een gedeelte van het land zodat apoikiai ontstaan3), en aan sommigen 

wordt eveneens burgerrecht verleend (16,1). Bij Romulus geldt dus nog de 

beperking dat alleen vrije mensen in de Romeinse politeia worden 

opgenomen. 

Deze beperking verdwijnt tot op zekere hoogte onder Servius Tullius. 

Die geeft aan slaven bij hun vrijlating, als ze niet naar hun eigen poleis 

terug willen, het Romeinse burgerrecht; hij deelt ze daarbij in de vier 

st&ds-tribus in (IV,22,4; in 22,3 worden de drie maatregelen van Romulus 

gerecapituleerd, hetgeen bewijst dat Dionysius deze en de nieuwe maat

regel van Ser. Tullius in samenhang beschouwd wil zien). In de daarbij 

gehouden redevoering spreekt Ser. Tullius, als antwoord op de bezwaren 

van patricische zijde tegen zijn plan, er zijn verbazing over uit "dat zij 

van mening zijn dat slaaf en vrije van aard verschillen en niet in 

lotsomstandigheden"4). Dit motief wordt door Dionysius in eigen naam 

uitgewerkt in het daarop volgende hoofdstuk (IV,24). Hij voorziet het 

^) AR 1,89,1: KoivoTdrqv T E iróXecm/ Kal (ptXavSpcorrordTTiv. 

2) AR 11,15,3: el p,óvov etev èXe-69epoL 

3) AR 11,16,1: dXXd K X T J P O Ó X 0 ^ els afrrds dTfOOTéXXetv êirl pipei, Ttvl rfjs X ^ P a < 5 

Kal TTOielv dTf otKtas rf\$ * P(*>p/r|s. 

4) AH IV,23,1: el rfj <fróoeu T Ó èXe<j9epov otovrat, rov SeruXov Su^épetv, dXX' oi) 
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verwijt aan het adres van de Romeinen dat zij door hun liberaal toela

tingsbeleid "lichtvaardig hun adeldom (ta kala) te grabbel gooien"1). Zijn 

tegenargument is tweeledig. In de eerste plaats is de oorlog de voornaam

ste bron waaruit de slavenmarkt wordt gevuld (24,2/3; hier veroorlooft 

Dionysius zich een tegenspraak met 11,16,1). Er is niets tegen om perso

nen die door de oorlog hun vaderstad en hun vrijheid zijn kwijt geraakt 

en die zich tegenover hun meesters goed hebben gedragen de vrijheid te 

hergeven. Ten tweede geschiedt ook de vrijlating zelf op goede gronden: 

"De meesten verkregen hun vrijheid gratis, op grond van hun deugdzaam

heid; dit was de beste manier om uit de dienst aan de meester ontslagen 

te worden. Maar sommigen betaalden losgeld, dat ze hadden verdiend met 

eerzame en rechtvaardige arbeid"2). Wel moet Dionysius toegeven dat in 

zijn dagen de vrijlatingspraktijk niet meer aan deze hoge standaarden 

voldoet. "Sommigen verdienen geld met roverij, inbraak, prostitutie en 

ander smerig werk, kopen daarmee hun vrijheid en direkt zijn ze Ro

mein"3); anderen helpen hun meesters bij de misdaad, zijn uit op een 

portie in de stedelijke korenuitdelingen of worden bij testament vrijgela

ten om de begrafenis van hun meester luister bij te zetten. Bijgevolg is 

het burgerrecht binnen het bereik van een "onrein slag mensen" gekomen; 

Dionysius zou graag zien dat de censoren of de consuls hieraan iets 

deden4). Alleen die vrijgelatenen die de stad waardig zijn zouden 

toestemming moeten krijgen om te blijven; zij zouden in de tribus dienen 

te worden ingeschreven. De overigen behoren te worden verwijderd (24,8). 

Dionysius is er dus voor dat de Romeinen bij hun toelatingsbeleid 

restricties van morele aard aanbrengen. Het is waar dat argumenten van 

raciale of ethnische aard hier nergens een rol spelen; in die zin zou men 

Dionysius vrij van vooroordelen kunnen noemen. Belangrijker lijkt me dat 

de zorg voor het zedelijke gehalte van de burgerij ook hier voor Diony-

•*•) AR IV,24,1: ós f>i/irrowras EIKTJ T& KaXd. 
i . 

2) AR IV,23,4: 'Erfryxavov 8è rf]s èXst^eplas ol jxèv TrXeiorot irpolKa 8td 
KaXoK&7a8lav Kat KpdTtoros dTraXXaTfjs Seorrorcöv Tpóiros ovros TJV óX'i/yot 8é 
Tives X-Orpa KaTaixSêvres è | óouov Kal SIKCOCOV èp7aouöv cruvaxöévTa. 

3) AR IV,24,4: ot p.èv diró XTjcrrglas Kal TOUX<*>P'UX'U*S * a l iropvelas Kal Travrós 
dXXou TrovTjpau irópau xpr\\im\xj&\)&vQ\. TOOTCOV évovvxai TÖV XP^I^^TCÜV H\V 

èXe-u9eplav Kal zi)Bi)<; 8laCPcüp.atou 

4) AR IV,24,8: dKdSapTOv cpvXov; voor de mogelijke samenhang met de Lex Aelia Sentia 
zie hiervoor pag. 303 n.1 met litt. 
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sius het leidende gezichtspunt is1). Hij haalt met instemming eigentijdse 

critici van de te ruime vrijlating aan die vinden dat een dergelijke 

praktijk "niet past bij een hegemoniale stad"2). Rome kan, als machtheb

ber, haar beschavingsarbeid onder de overwonnen volkeren niet voortzet

ten als het peil van haar eigen bevolking daalt. Hetgeen hierboven is 

gezegd over de polis als bakermat van de paideia geldt ook in dit 

verband. Het is ook opmerkelijk dat Dionysius in IV,24,8 en elders Rome 

nadrukkelijk als polis beschouwt en saneringsmaatregelen van de aloude 

/70/w-magistraten (de censoren of de consuls) verwacht. 

Ondanks haar bevolkingsomvang (polyanthröpia) is Rome dus toch een 

polis gebleven. Dionysius is zich van het enorme verschil in omvang 

tussen Rome en de klassieke Helleense poleis, zoals Athene, Sparta en 

Thebe scherp bewust. In AR 11,17 verklaart hij, in een vergelijking 

tussen Rome enerzijds en de drie genoemde steden anderzijds, juist de 

mensenrijkdom tot de beslissende factor in de opkomst en de bestendiging 

van de Romeinse heerschappij. Romulus' initiatief tot het sparen van 

overwonnenen, één van de maatregelen die tot Romes mankracht bijdroeg, 

"legde een stevige basis onder de vrijheid van de Romeinen en leverde 

een niet geringe bijdrage aan hun hegemonie"3). En in zijn apologie voor 

de maatregel van de burgerrechtsverlening aan vrijgelatenen gebruikt Ser. 

Tullius het argument "dat een stad die naar heerschappij streeft (...) aan 

niets zo'n behoefte heeft als aan mensenrijkdom, opdat ze voor elke 

oorlog over een voldoende aantal eigen manschappen beschikt en niet 

door huurtroepen tegen betaling in dienst te nemen ondergaat zodra de 

schatkist leeg is"4). Naar modem besef is het dan ook minder zinvol het 

klassieke Athene en Sparta, én het Augusteïsche Rome, in één categorie, 

die van de polis9 onder te brengen. Feit is echter dat Dionysius dit vanaf 

AR 1,3,3 en Prooem. 3,1 bij voortduring wel doet, niet alleen waar het 

•*•) Evenals voor Plato. Wanneer een ramp de bevolking van de Kretenzische kolonie 
decimeert, moet men niet vrijwillig als nieuwe burgers opnemen diegenen die slechts een 
bastaard-opleiding hebben genoten: èKÓvras oi) 8el TroXi/ras Trapep$dXXeiv voQr\ 
iratSelot ireiraiSe'üjjLévo'üa - Wetten V,741a. 

2) AR IV,24,6: (J>s oi) irpéirov •fryê LOvtK'fi iróXet. 

3) AR 11,16,1: 5 Kal rfjs PEpatov 'Pcojxalots èXeueeptas p̂xs Kal T<5V èirl ri\v 
'ffyep.ovlav &7ÓVTÜ>V oi)K èXax'umjv jxolpav irapéoxe. 

4) AR IV,23,4: öru iróXet Swaoretas ècptepivfl (...) o&Sevós oftrcö 8el irpcrflxaTOs 
éq TroX-uavOpayirlas, TCva 8tapKéoir| irpès irdvrag TO&S iroXép.o'üs OIKEIOIS ÖTTXOU? 

Xpcüp-évTq, Kal \xiï\ êviKoXs orpaTe-ójxaot KaTap-iaöocpopowa crvve£avaXü>8fj TOIS xP^aori. 
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gaat om het Rome van de koningstijd en de vroege republiek, maar ook 

als sprake is van het eigentijdse Rome. In deel 4 van deze studie zal 

worden aangetoond dat de voorstelling die Dionysius van de polis Rome 

geeft in verregaande mate analoog is aan en gevormd naar het model van 

de staatsontwerpen van de klassieke Griekse filosofen. Daarop vooruit

lopend wijs ik hier al op een moeilijkheid die dit voor Dionysius mee

brengt. Plato en Aristoteles waren niet geïnteresseerd in een zo groot 

mogelijke polis en beschouwden heerschappij over anderen ook niet als 

het doel waarnaar de stad moest streven en met het oog waarop zij 

moest worden ingericht. "Nu is, volgens ons, de bedoeling van een 

staatsman met gezond verstand niét wat de massa erover beweert. 

Volgens haar zou de goede wetgever moeten wensen dat de staat, 

waarvoor hij in alle welwillendheid zijn wetten maakt, zo groot en rijk 

mogelijk zou zijn, met bezittingen aan goud en zilver, en dat hij over 

zoveel mogelijk onderdanen zou heersen ter zee en te land" (Plato, 

Wetten V,742d)1). Plato zou Romulus als wetgever dus hebben 

gediskwalificeerd, niet alleen om zijn maatregelen ter bevordering van 

polyanthröpia, maar ook omdat hij in zijn redevoering tot de 

nieuwbakken Romeinen het "groot worden" met zoveel woorden als doel 

van de stad heeft genoemd2). Enerzijds tekent Dionysius Rome naar haar 

interne structuur als een Griekse polis en (dus) als een opvoedingsstaat; 

een dergelijke staat is overzichtelijk en veronderstelt een nauwkeurige 

supervisie van de magistraten over het leven van alle burgers. Anderzijds 

is Rome op grond van haar grote burgeraantal de succesvolle meesteres 

van de beschaafde wereld. Die twee benaderingen waren van de aanvang 

af moeilijk te verenigen, en dat het Dionycius zwaar is gevallen ze met 

elkaar harmoniëren is hier en daar aan zijn werk m;g af te lezen. 

Nu heeft Gabba geopperd dat Dionysius L_*t zijn aandacht voor de 

Romeinse polyanthrópia niet alleen een verklaring heeft willen leveren 

*) Plato, Wetten V,742d: "EOTIV 8f| tov vovv ëx 0 V T 0 <5 iroXi/riKot) povX^ois, 9ajiév, 
0-&X ^wsp fiv ot iroXXol (pottsv 8EIV PovXeoBea TÓV &7a6óv vop,o8érr|v, cJ>s 
\LzyUnr\v TE elvca rfjv iróXtv f\ vo&v si vop,o9sTOl Kal fra p.dXurra irXovoiav, 
K8Krrpévr]v 8'aü xP'&raia K a ^ dpTvpeta, Kal H m d Y?|V Kal Kara SdXarrav dpxowav 
ÖTi irXeloTCüv. 

Vgl. Plato, Wetten V,737d w. en Ar. Pol. VII,132ób8vv. over de omvang van de stad, en 
Ar. Pol. Vm,1333bl7w. (Lv.m. Sparta) over het TÖ iroXX&v 8eorró£eiv. Wel kon Dionysius 
bij enkele terloopse uitspraken van Plato in de Wetten aansluiten (687a: ainovs TB 
èXEi)8épot)s Elvat Kal dXXcov dpxovTas; en 694a: de Perzen irpoyrov p,èv ÉXEXJSEPOU 
èTévovro, ëirswa 8* dXXwv iroXX<3v 8EoirÓTat); maar deze weerspiegelen meer de gangbare 
Griekse waardenschaal dan die welke Plato zelf in de Wettm ontwikkelde. 

2) AR 11,3,3: jjLE7dXtiv yzvèoQcu, (...) irotovvTa p,E7dXas ÊK pxKptöv TÓLS TTÓXEIS. 

file:///LzyUnr/v
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voor het ontstaan van het Romeinse imperium, maar ook een aanwijzing 

voor de vorm die de Romeinse heerschappij van zijn dagen zou moeten 

aannemen. Dat het oude Rome overwonnenen bereidwillig opnam moet naar 

zijn oordeel zo worden uitgelegd dat Dionysius ook voor zijn eigen tijd 

een versmelting van de Romeinse en de provinciale en stedelijke (Griekse) 

bovenlaag bepleitte (en de vorming van een exclusief Italische élite 

afwees)1). Deze stelling moet naar mijn oordeel worden afgewezen; het 

model dat Dionysius hanteert voor het Romeinse rijksbestuur is dat van 

de klassieke hegemonie van de "beste" stad over een groep andere, onder 

haar bescherming staande, poleis. Om dit duidelijk te maken moet naar 

zijn behandeling van de oorlog tussen Rome en Alba Longa worden 

gekeken (AR 111,2-31). 
Dionysius hecht aan deze oorlog een zodanig belang dat hij er bijna 

30 hoofdstukken aan wijdt, in overeenstemming met zijn opvatting dat er 

proportie dient te bestaan tussen het gewicht van een onderwerp en de 

uitvoerigheid van de behandeling ervan2). De oorlog heeft immers als 

resultaat dat de stad Alba Longa, "die dertig steden van de Latijnen had 

gesticht en al die tijd de hegemonie over deze natie had gevoerd, door 

haar laatste stichting (Rome) werd vernietigd en woest ligt tot de huidige 

dag" (AR in,31,4)3). De strijd tussen Alba en Rome was ontketend door 

de Albaanse leider Cluilius, die uit jaloezie jegens de voorspoed van 

Rome handelde (111,2/3). Na diens plotselinge en raadselachtige dood, een 

straf voor het aanwakkeren van een oorlog tussen moeder- en dochterstad 

(5,1), werd aan Albaanse zijde de leiding overgenomen door Mettius 

Fufettius. Deze was niet erg enthousiast over de oorlog en traineerde 

haar; en toen dan ook nog een samenzwering van de Etruskische steden 

Fidenae en Veii tegen Rome én Alba werd ontdekt (6), werden onderhan

delingen tussen Rome en Alba geopend (7,1). Deze onderhandelingen 

verlopen in verschillende ronden. De eerste ronde mondt uit in een 

voorstel gedaan door de Romeinse koning Tullus Hostilius (9,6/7); hij stelt 

Alba twee mogelijkheden voor: (1) óf de stad Alba geeft haar zelfstandig

heid op en versmelt met Rome (2) óf, indien de Albaners hun voorvader-

x) Gabba (1959) 367v.; (1975) 219; (1982b) 50; 53v.; 63. 

2) Zie § 3.1.3 pag. 282. 

3) AR 111,31,4: T) T&S TpidKOvra AaTivcov dirotKtaaaa iróXets K a l irdvTa TÓV xpóvov 
'f|7Tjo"afJL8VT| 70V ë8vaus, inró TT\<S èaxdrns diroKTlaecos KaSaipeGelaa 'éprjjios et? 
TÓ8e xpówu 8tap,éveu 
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lijke haardsteden niet willen verlaten, richten de Romeinen en Albaners 

een gezamenlijke raad op die over het gemeenschappelijk belang van de 

steden moet beraadslagen, en tevens "dragen ze de hegemonie op aan één 

van de twee steden, en wel de sterkste en degene die de zwakste de 

meeste weldaden kan bewijzen"1). De tweede ronde (10/11) gaat over de 

vraag welke van de beide steden de hegemoniale macht krijgt; Fufettius 

maakt duidelijk dat de Albaners niet voelen voor het opgeven van hun 

stad (10,1). Fufettius voert een keur van argumenten aan voor de 

verkiezing van Alba tot leidende stad; Tullus Hostilius weerlegt ze één 

voor één, maar omdat hij inziet dat men het niet eens wordt en een 

nieuwe ronde in de oorlog voor de deur staat stelt hij voor het geding te 

laten beslechten door een duel tussen enkele kampioenen. Na nog een 

onderhandelingsronde (14/5) vindt de bekende strijd tussen de Horatii en 

de Curiatii plaats (18-22), die voor de Romeinen gunstig afloopt. Maar 

tijdens de oorlog met Fidenae en Veii die dan ontbrandt pleegt Mettius 

Fufettius verraad; als hij ontmaskerd wordt heeft Tullus Hostilius geen 

andere keus dan Alba te verwoesten en de bevolking bij Rome in te lijven 

(23-31). Door de loop van de gebeurtenissen wordt dus uiteindelijk de 

eerste van de in 9,6/7 geopperde mogelijkheden bewaarheid. 

De overwegingen die Mettius Fufettius in de centrale onderhande

lingsronde (111,10/11) aanvoert om de aanspraken van Alba op de hegemo

niale positie kracht bij te zetten zijn drieërlei. In de eerste plaats heeft 

Alba, als moederstad, oudere rechten dan haar kolonie Rome (10,3); Tullus 

Hostilius antwoordt dat een moederstad niet altijd behoeft voor te gaan, 

en het sterkste tegenvoorbeeld dat hij kan bedenken is Alba zelf, dat, 

hoewel dochter van Lavinia, over deze stad en de andere leden van de 

Latijnse Bond tot nu toe de leiding heeft gehad (11,1-3). In de tweede 

plaats brengt Mettius de zuiverheid van de Albaanse bevolking en de 

onzuiverheid van die van Rome in stelling (10,4/5): "als wij aan U de 

leiding overlaten betekent dit dat de bastaard zal heersen-over het echte 

kind, de barbaar over de Griek en de immigrant over de autochthoon"2). 

Tullus verklaart dat de Romeinen met hun milde bevolkingspolitiek het 

Atheense voorbeeld volgen en dat aretê en niet afstamming de man 

maakt, en hij legt de militaire voordelen van de Romeinse 

AR 111,9,7: Kal ri\v 'ffyejiovlav diróSore p,ia rfj Kpstrrovi iróXeu Kal irXetova 
Suvapivfl iroielv d^aSd rf\v ifcrova. 

2) AR 111,10,5: el 8è 'fjp.els Trapaxü>pr|omp,ev i>plv rf\q dpxifc, TÓ V68OV dp|et 
70V TVTjoiau Kal TÓ pdpPapov TOITEXXTJVLKOD Kal TÖ èirelaaKTOv TGU aiSi/yevovs. 
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bevolkingsrijkdom uit. Mettius' derde argument luidt dat Alba al achttien 

generaties bestaat en daardoor een grote interne stabiliteit heeft 

opgebouwd; "maar in uw stad heersen nog geen orde en planmatigheid, 

want ze is pas gesticht en bewoond door een samenraapsel van 

bevolkingsgroepen; zo'n stad heeft veel tijd en allerlei wederwaardigheden 

nodig om een welgeleed geheel te worden en bevrijd te raken van de 

verwarring en tweedracht (stasis) die er nu heersen"1). Tullus antwoordt 

simpelweg dat de enige tweedracht die Rome kent bestaat uit onderlinge 

wedijver in dienstbetoon aan de gemeenschap (H.,8). Dit derde punt van 

Mettius verraadt de invloed van Plato's Wetten (IV,708d): hier is 

eveneens de moeilijke beginperiode van een nieuwgestichte stad aan de 

orde, en ook Plato wijst op het probleem dat een van her en der 

verzamelde bevolking tijd nodig heeft om tot een organisch geheel te 

worden: "Anderzijds zal een groep die van verschillende zijden is 

bijeengestroomd allicht meer bereid gevonden worden om te luisteren naar 

bepaalde nieuwe wetten; maar hen tot eensgezindheid brengen, hen, zoals 

het spreekwoord zegt, als twee paarden van één span uit één neus doen 

ademen, dèt is een werk van lange duur en van uiterste moeilijkheid"2). 

Tullus Hostilius besluit zijn pleidooi voor Romes hegemonie met een 

argument dat niet is ingegeven door de woorden van de tegenpartij: Nu al 

lopen veel Latijnse steden achter Alba weg en scharen zich onder de 

hoede van Rome "omdat wij in staat zijn om onze vrienden wel te doen 

en onze vijanden te schaden, terwijl jullie geen van beide vermogen" 

(11,9)3). Men herinnere zich de wijze waarop de Griekse zeestaten in 

478/7 v.Chr. de door Sparta geleide Helleense bond verlieten en zich 

achter Athene aaneensloten tot de Zeebond. 

Laten we aannemen dat Dionysius met zijn behandeling van de 

episode van de Albaans - Romeinse oorlog inderdaad de bedoeling heeft 

gehad een legendarisch precedent te scheppen voor de manier waarop het 

^ AR 111,10,6: 4\ 8' <>p,ETépa TTÓXIS dStaKÓcrp/ryrós èornv 'én Kal d8tdTaKTOs, <$TÊ 

VEÓKTIOT09 oiaa Kal ÉK TTOXXCÖV (rvp/popryrós èövó&v, 'fi jiaKpcöv 8st xpóvcov Kal 
iraO-njxdTWv TravroSaTTCöv ïva KaTapru9fj Kal ira-OonTrat Taparropivr] Kal oraotdÉouaa 
<3CTTf8p VVV. 

2 ) Plato, Wetten IV,708d: TÓ 8' ai iravroSairóv bs jainö cxvvEppvr\Kb$ -yévos 
irncLKovcrai p&v TLVCÜV vóp,a>v Katvcöv Tdxa fiv è8EXf|OEie p-dXXov, TÓ 8è 
aup/FTveDaat, Kal KaBdirep ICinrcov £&U70$ KOLQ> g v a e ^ Tafoóv, TÓ X£7Óp.evov, 
avp-cfruofjaai, xpóvau iroXXot) Kal nrayx^^ov (vert. X.de Win licht gecorrigeerd). 

3) AR 111,11,9: d>s 'fip.öv p,èv dpucpórepa iKavcöv övrcov TOÜS TE cplXovs EÜ TTOLEIV 

Kal Totis kx$pov$ KaK<5s, V\LQV 8' a08êTspa. 
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Romeinse rijk zou moeten worden bestuurd. De vraag is dan wélk van de 

twee modellen, dat van versmelting of dat van hegemonie met behoud van 

zelfstandigheid voor de steden, door hem als het meest wenselijke of het 

meest op de actualiteit toepasbare is beschouwd. Volgen we Gabba, dan is 

dit het fusiemodel; men zou erop kunnen wijzen hoe in 111,29,7 toebereid

selen worden gemaakt voor de opname van de Julii en andere vooraan

staande Albaanse gentes in het Romeinse patriciaat, en hierin de vooraf

schaduwing van een Augusteïsche rijksélite kunnen zien. M.i. is deze 

interpretatie uitgesloten: De uiteindelijke inlijving van Alba was het 

gevolg van het verraad van Mettius Fufettius en beantwoordde niet aan 

de oorspronkelijke keus van de Albaners. Ernstiger is dat niet alleen de 

élite, maar de gehele bevolking van Alba naar Rome migreert en daar 

wordt ingeschreven in curiae en tribus (31,3); dit past zeker niet op de 

augusteïsche situatie. Tenslotte valt op dat in Dionysius' voorstelling de 

Albaanse dêmos veel sneller gewonnen is voor de gedachte naar Rome te 

moeten verhuizen dan de leidende families (29,7; 30,1); de élite stemt 

slechts noodgedwongen in. Hoe valt dit te rijmen met Gabba's opvatting 

dat de élites van de Griekse steden in het oosten meestal meer op de 

hand van Rome waren en met Romeinse steun hun positie tegenover een 

sterker anti-Romeins gezinde lagere bevolking wilden handhaven? 

Het is dus veel waarschijnlijker dat Dionysius voor het Romeinse rijk 

het hegemoniale model voor ogen had; dat is het model waarvoor Alba in 

vrijheid kiest, dat uitgebreid wordt bediscussieerd en dat alleen als gevolg 

van verraad niet in praktijk wordt gebracht. Rome heerst als weldoener 

over andere Griekse steden die haar vrijwillig volgen maar overigens een 

zelfstandig bestaan als evenzovele poleis voortzetten. De interpretatie van 

Dionysius' werk die Desideri heeft aangeduid - een program voor de 

steden van de oosthelft van het rijk - is dus juist. 

Tussen de positie van Rome aan het hoofd van het imperium en die 

van Athene in het centrum van haar zeerijk wordt daarbij stilzwijgend 

een vergelijking gemaakt. En met zijn Albaanse episode doet Dionysius 

Lb.v. de Romeinse hegemonie wat Thucydides in het geval van de 

Atheense hegemonie schromelijk heeft nagelaten. In de Melische dialoog 

heeft Thucydides immers, zoals we hebben gezien, een goede kans gemist 

om aannemelijk te maken dat de Atheense heerschappij niet op geweld, 

maar op de instemming van de "onderdanen" berustte, door juist het 

tegendeel te beweren (Thuc. 38-41). "We proberen niet over onze 

onderdanen te heersen met welwillendheid, maar met vrees"1), zo vat 

Thuc. 39(392,18): Oi) y&p ITXTOVILEV zvvoiqi TCÖV tirTjicócov fipxetv, dXXd cpópti). 
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Dionysius de argumentatie van de Atheense gezanten naar Melos samen. 

De argumenten die Thucydides de Atheense afgevaardigden in de mond 

legt vindt hij eerder passen bij barbaarse koningen: "voor barbaarse 

koningen was het gepast geweest dit tot de Grieken te zeggen"1). Het 

resultaat zou in elk geval zijn "dat allen haar gingen haten"2). Daarmee 

kan men gelijk stellen wat Dionysius' anti-Romeinse collega's Rome 

aandeden, die "barbaarse koningen vol haat tegen (Romes) hegemonie naar 

de mond praatten"3). 

Van de Atheners worden, zoals we al zagen, de deugden uitgebreid 

geprezen (Thuc. 40), evenals hun goede constitutie (Thuc. 41)4); we 

zullen bemerken dat de Constitutie van Romulus in het geheel van de 

Antiquitates Romanae dezelfde functie heeft (deel 4). De Atheners gelden 

als de verstandigste van alle Grieken en als de beschavers van de 

mensheid (Thuc. 41); daarom is in Atheense context een verwijzing naar 

het recht van de sterkste misplaatst5). In de relaties tussen steden 

spelen niet macht en geweld, maar diplomatie en overredingskracht de 

hoofdrol: "Want de opvattingen die de leiders van de steden 

(prohestêkotes tón poleöri), aan wie zo grote bevoegdheden worden 

toevertrouwd, koesteren en uitspreken ten overstaan van (andere steden) 

en ten behoeve van hun eigen stad, daarvan nemen allen aan dat ze 

gemeengoed zijn in de stad die hen die missie heeft gegeven" (Thuc. 

41)6). In dezelfde geest behoort men ook de samenvattingen van 

Isokrates' Panegyricus en De Pace (Isocr. 5 en 7) te lezen: "Door een 

milde behandeling probeerden zij (=de Atheners) de steden aan hun zijde 

te krijgen, en ze hielden ze in bedwang meer door hen te overtuigen door 

middel van weldaden dan door hen met wapengeweld te dwingen" (= Isokr. 

*) Thuc. 39(391,12): fiaaikzvoi Pappdpous Tavra irpós"EXXT|vas TIPP-OTTE XÉTEIV. 

2) Thuc. 41(397,5): è£ <Sv dforavTEs p,urf)OEtv atrfjv SJXEXXOV. 

AR 1,4,3: PaaiXfivai, Pappdpois p-iaofm ri\v r^z^oviav (...) xapi£ó|i£voL 

4) Thuc. 41(396,9): rrjs EÜvô oüTdrrjs TTÓXEÜ)?. 

5) Thuc. 40(394,12): fipxstv <£v fiv Mvrpai TIS KpcMrëlv; Thuc. 41(396,6): TÖV rfjs 
P'tas Kal irXeovE t̂as vópiov. 

6) Thuc. 41(397,6w.): & yèp ol irpoEorrjKÓTEs T<ÖV TTÓXECOV Kal TTjXiKavrris èÉjouoias 
moTEvóp,svoi, 9POVEIV TE Kal XéTEtv <èolKaat> irpès TÓLS TTÓXEIS inrèp rffc avnöv 
iraTpt8o9, Ta*öra KOivd imóka^dvovaiv dhravrEs slvat rfjs dirooTsXXo'ucn]? TTÓXEO)? 

ainovs. 
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IV^O)1). Diplomatiek is ook het optreden van Tullus Hostilius, en 

weldaden zijn het argument waarvoor de steden die van Alba naar Rome 

overlopen zwichten (AR 111,11,9; vgl.9,6). 

Rome verkeert dus in de positie van eerste polis onder haar gelijken. 

Dat dit niettemin een positie van kracht is valt niet te betwijfelen; juist 

als sterkste is Rome in staat andere steden wel te doen. Die weldaad 

bestaat ten diepste in beschavingsarbeid. Rome heeft, als Griekse stad, de 

roeping om vanuit een positie van sterkte de Griekse, dat is de algemeen 

beschaafde, levenswijze aan andere steden mee te delen; als dit haar 

gelukt is zij een waardige opvolgster van Athene. 

Dit is de plaats om een laatste gedachtengang van Dionysius m.b.t. 

Rome en haar geschiedenis aan de orde te stellen. In AR XI, 1,5 zegt 

Dionysius dat aan de geschiedenis van Rome veel voorbeelden (paradeig-

matd) ten gebruike van redenaars zijn te ontlenen. Hoe moeten we ons 

dit precies voorstellen? Beschouwen we eerst AR V,75,l. Dionysius kondigt 

hier aan dat hij veel aandacht zal besteden aan de wijze waarop Larcius 

het zojuist ingestelde ambt van dictator bekleedde, een nuttig onderwerp 

voor de lezers, "dat een grote rijkdom zal bieden aan schone en nuttige 

voorbeelden voor wetgevers, volksleiders en alle anderen die politiek 

willen bedrijven en de publieke zaak behartigen"2). Dit voorbeeldige 

karakter werkt hij dan nog verder uit: "Want de stad waarvan ik de 

instellingen en de leefwijze ga vertellen is bewonderenswaardig en zeker 

niet onaanzienlijk, en de mensen wier raadslagen en daden zullen worden 

verhaald zijn geenszins naamloos en veracht"3), zodat men dit niet als 

een minderwaardig onderwerp zou kunnen beschouwen (Dionysius herinnert 

zijn lezers er dus aan dat hij een kale hypothesis behandelt) maar "ik 

schrijf over de stad die aan allen voorschrijft wat edel en rechtvaardig is 

(ta kala kai dikaia) en over de leiders die haar in een dergelijke positie 

A/ Isocr. 5,4: T$ eepaire-Oeiv Trpoorryovro T&S iróXeus Kal T<5 tretBetv Tal? 
e-ÜEpTEolats p.öXXov r) T<5 Pid££a6at TOIS ÖTTXOUJ KaTsixov. Over eUvoia en 
internationalepolitiek in de 4e eeuw zie De Romilly (1958). 

2) AR V,75,l: fi iroXX v̂ e<moplav irapéCet KOXCÖV Kal orup-cpspóvrcov irapaSEi/ypidTcov 
vop,o8êTats TE Kal Srip^Ciryots Kal TOIS dXXots diraau TOIS TroXi/rs-uEaöat TE Kal T è 
Koivd irpdTTEtv PauXop.évoi?. 

3) AR V,75,l: ab y&p dff|Xau Kal Ttmeivrys TTÓXSCÜS iroXtTE-Op-aTa Kal ptaus oi>8è 
dvcöî Ojüicöv Kal dirEppm,p,év(i>v dvSpayircav Pot)XBi>jjiaTa Kal irpd̂ Eis jxêXXca StiryElaöau 
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van waardigheid hebben gebracht"1), Dionysius lijkt verband te leggen 

tussen het normatieve karakter van Romes heerschappij in zijn eigen 

tijd2) en het voorbeeldige karakter van de mannen die Rome in het 

verleden hebben groot gemaakt. Bedoelt hij dat het succes van Rome 

bewijst dat de Romeinen van het verleden inderdaad een navolgenswaardig 

voorbeeld hebben gesteld? Of suggereert hij het omgekeerde, namelijk dat 

het voorbeeldige karakter van de Romeinse oergeschiedenis de rechtvaar

diging vormt voor het feit dat Rome de zedelijke norm voor alle mensen 

is geworden? Het één behoeft het ander niet uit te sluiten, en men kan 

het misschien ook zó formuleren: Dionysius' explicatie van het verleden 

van Rome is zélf een bijdrage aan het "aan allen voorschrijven wat edel 

en rechtvaardig is". Ook in V,75,l wordt Rome overigens tweemaal 

uitdrukkelijk polis genoemd. 

De suggestie die gewekt wordt is in ieder geval dat Rome aan de 

andere poleis en hun bestuurders ten voorbeeld wordt gesteld. Een 

bevestiging hiervoor vinden we in enkele andere passages. "Als er iets aan 

de stad der Romeinen te prijzen is en waard om door alle mensen te 

worden benijd" dan is dat de vreedzame manier waarop de burgers hun 

onderlinge geschillen hebben opgelost; daarmee steken ze gunstig af bij de 

bewoners van Kerkyra, Argos, Milete, heel Sicilië 'en alle andere steden3). 

Volgens Prooem. 3,1 is het atticisme aan de overwinning geholpen 

doordat het almachtige Rome alle steden heeft genoodzaakt haar voorbeeld 

na te volgen4). Ook in de Constitutie van Romulus poneert Dionysius dat 

het archaïsche Rome conflicten langs onbloedige weg wist op te lossen, 

zodat men daar niet verviel in burgertwist, "zoals in de andere steden" 

(AR 11,9,1), "zoals in alle kleine en grote steden pleegt te gebeuren"5); 

AR V,75,l: i n r è p r f fë dforaow Ta KaXd Kal Sixaia öpi^ouorjs iróXecos Kal irepl T<5V 

els Tovro KaTaorrnaapivcov aini\v TÖ d|tc*)p.a 'ffysp-óvcov (...) cnrfYpdcpco. I.v.m. 
Romes machtspositie treffen we enkele malen de uitdrukking Td 8lKaux T&ITZIV aan: AR 
111,11,3; Vn,70,4. Voor de uitdrukking Td KaXd óptSeiv zie Plato, Wetten I,632a. 

2) Goede suggesties: Desideri (1978) 79v. Maar Desideri's opvattingen over de relatie tussen 
élite en massa zijn onjuist. 

3) AR Vü,66,4v.: el 7dp TU Kal dXXo rrfc 'Pcop-auov TTÓXECÜS p-é^a è7Kc6pxóv kern 
Kal frjXowöai inró irdvrcov dvOpayrrwv d£tov. Men herinnere zich dat bij Isokrates 
diravres, irdvres dv0poyirot e.d. vaak staan voor "heel de Griekse wereld". 

4) Prooem. 3,1: 1) irdvTCüv KpaToDaa 'Pcójuj irpós èavrfjv dva7Kd£ovaa TÓLS öXas 
iróXets diropXéiretv. Ook het vervolg is verhelderend: K a l raiyrqs 8è ainf\$ ol 
Suvaore-óovTes KaT* dperfjv K a l diró TOU KpaTtorov Td Koivd 8IOIKO\5VT89. 

^) AR 11,11,2: (2>s kv dirdaais <ptXel yiyvtaQai p,u<pals TE Kal p^dXats iróXecrtv. 
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vgl AR Vn,66,l: "wals in veel andere steden is gebeurd"1). De 

voorbeeldigheid van de instellingen van de polis Rome vormt een vast 

refrein in heel de Constitutie van Romulus; maatregelen ter bevordering 

van de vier burgerdeugden vormen de inhoud van het tweede gedeelte 

ervan (11,18-29). 

In hoeverre kan men nu zeggen dat dit program van een hegemoniaal 

en voorbeeldig Rome is toegesneden op de actualiteit van de kwarteeuw 

die volgde op de slag bij Actium? Het is inderdaad waar dat in het 

psychologisch klimaat dat toen heerste - verademing na een lange tijd 

van burgeroorlogen - Dionysius' politieke ideeën heel begrijpelijk zijn, 

beter dan in de onrustige periode die eraan voorafging. De toon van hoop 

die in het Prooemium wordt aangeheven had een halve eeuw eerder toch 

moeilijk kunnen weerklinken. Het is ook duidelijk dat Dionysius de 

onbestreden Romeinse suprematie veronderstelt, een situatie die intrad 

met Octavianus' overwinning en de definitieve teloorgang van de moge

lijkheid van een heerschappij van het Oosten over het Westen. Uit 

Dionysius' toespeling op de Griekse historiografen die zich in dienst van 

barbaarse koningen hebben gesteld (AR 1,4,3) mag men wel opmaken dat 

het optreden van die koningen nog vers in het geheugen ligt. In deze zin 

weerspiegelt Dionysius' werk het klimaat van de "Augusteïsche" periode. 

Maar daarmee is nauwelijks iets toegevoegd aan wat we van Dionysius al 

wisten uit de (schaarse) biografische gegevens die ons over hem ter 

beschikking staan. Reeds de moeilijkheid om de barbaarse vorsten van 

AR 1,4,3 te identificeren - is Mithridates bedoeld, of één van de 

Parthische koningen; of wellicht Cleopatra?2) - maakt duidelijk dat 

Dionysius wellicht niet één concrete situatie op het oog had, maar een 

meer algemene stellingname betrok. Ook van zijn voorstelling van het 

Romeinse rijk als een groep Griekse steden o.Lv. de hegemoniale polis 

Rome valt moeilijk vol te houden dat zij actueel en toepasbaar was juist 

in Dionysius' tijd en niet meer (bijvoorbeeld) in de eeuw van Plutarchus 

en Dio Chrysostomus. Daarvoor was deze voorstelling te zeer 

•*•) AR Vü,66,l: olov èv fiXXcas iroXXals è7évETO iróXeotv. Het thema van de rivaliteit 
tussen constituties vinden ie al in de klassieke staatstheorie; programmatisch bijvoorbeeld 
Xenophon, Lac. 1,2: ah p.ip.T}adp,8V09 Tds dXXas iróXets, dXXd Kal évavrta yvovs 
Tals irXeiorais; vgl. Plato, Mx. 238de; en een voorbeeld uit later tijd: Diod. Sic. 1,74,7: 
irapd [juèv TOXS dXXois (...) Trapa 8è TOIS AITVIÏTIOUS. 

2) VgL Gabba (1982b) 52; Cleopatra noemt hij niet, maar hij wijst er in n.48 op grond van 
Plut. Ant. 2,8 en Suet. Aug. 86,2/3 op dat Antonius van Octavianus het verwijt van 
asianisme ontving en legt (Ut politiek uit. 
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geïdealiseerd. Men kan dit betreuren; maar men kan er ook de sterkte 

van Dionysius' voorstelling in zien. Juist als min of meer utopisch type 

kon zijn beeld van de polis Rome nog lang mee. Ook de nationale 

tegenstelling tussen Hellenen en Romeinen die Dionysius trachtte te 

overbruggen bleef nog eeuwen bestaan en keerde zelfs bij de splitsing in 

een West- en een Oostromeins rijk versterkt terug. Dionysius heeft zich 

met zijn hegemoniegedachte niet aan een unieke politieke conjunctuur 

kunnen of willen binden, evenmin als hij tegenover het Principaat heeft 

stelling genomen. Hij hield veeleer het oog gericht op het Hellenendom 

van alle plaatsen en alle tijden en probeerde slechts de Romeinse 

wereldvrede te exploiteren ten bate van een bevestiging van de Helleense 

waarden. 

Tegen de achtergrond van een geschiedenis die een gestadige 

achteruitgang te zien geeft en die ook het morele gehalte van de 

Romeinse samenleving niet onverlet laat, stelt Dionysius het Romeinse 

wereldbestuur toch voor als een bevestiging van de aloude Griekse 

deugden; daarmee wil hij zowel de Griekse burgerzin als de Romeinse 

heerschappij bestendigen. Rome kan haar beschavingsarbeid alleen 

verrichten vanuit een positie van suprematie; in haar relaties met de 

Griekse poleis dient zij deze echter als zelfstandige politieke eenheden te 

behandelen, zoals ze in het verleden heeft gedaan. De omgangsvormen 

dienen die van de diplomatie en de overtuiging te zijn. Omgekeerd 

behoren de Griekse steden de hegemonie van Rome vrijwillig te aanvaar

den. Concrete adviezen geeft Dionysius daarbij niet; eerder wordt het 

oude Rome met haar Romuleïsche constitutie als algemeen type aan de 

Griekse steden ten voorbeeld gehouden. 
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3.3 Samenvatting 

Het derde deel van deze studie was gewijd aan een onderwerp dat 

sinds 1959 met name door toedoen van Emilio Gabba in de belangstelling 

is gekomen, de betekenis van Dionysius' geschiedwerk als publicatie met 

een politieke boodschap gericht op contemporain publiek. Het belang van 

de Antiquitates Romanae wordt dus niet meer, zoals bij Eduard Schwartz, 

afgemeten aan hun informatieve waarde voor de geschiedenis van het 

oudste Rome, het nominale thema. 

Het eerste hoofdstuk van deel 3 beoogde het rhetorische karakter van 

Dionysius, historiografie in het licht te stellen. De geschiedschrijving is 

in Dionysius' ogen een aan de politikos logos nauw verwant genre. De 

redenaar moet in stilistisch opzicht uit de historiografie kunnen putten 

zoals Demosthenes t.a.v. Thucydides heeft gedaan. Maar Thucydides' stijl 

is slechts in beperkte mate geschikt als stijlvoorbeeld, vanwege zijn 

onverstaanbaarheid. Op de standaardomschrijving van het plasma histori-

kon heeft Dionysius als kritiek dat een dergelijke stijl onvoldoende in 

staat is rechtbanken of volksvergaderingen in beweging te brengen. 

Historici zoals Polybius die aan stijl in het geheel geen aandacht hebben 

besteed worden door Dionysius vierkant veroordeeld (§ 3.1.1). Ook in 

andere opzichten domineert bij Dionysius de preoccupatie met de ver

staanbaarheid en het overtuigende karakter van historiografie voor een 

groot publiek. Noties zoals tekmêrion en martyria, akribeia en peristasis9 

die elders onderdeel zijn van het wetenschappelijk instrumentarium 

waarmee historiografie wordt bedreven, hebben bij Dionysius betekenis als 

rhetorische middelen en worden geassocieerd met de rationele en niet-

rationele beïnvloeding van het grote publiek. Tot laatstgenoemde vorm van 

overtuiging draagt ook enargeia, aanschouwelijkheid bij; dit concept 

brengt Dionysius incidenteel op de rand van "tragische historiografie", 

zonder dat hij daarmee zijn afkeer van theatraliteit opgeeft. Aan ethos en 

diathesis van de historiograaf hecht Dionysius ook grote waarde: de 

geschiedschrijver moet meeleven met voor- en tegenspoed van zijn 

personages en door de manier waarop hij zijn onderwerp behandelt de 

deugden van godvrezendheid, rechtvaardigheid, ingetogenheid en moed 

ten toon spreiden. Daarbij mag met de objectieve waarheid soepel worden 

omgesprongen (§ 3.1.3). Vooral in het morele karakter van de historio

grafie is dan ook haar nut (öpheleia) gelegen (§ 3.1.2). 

Om zijn publiek te bereiken schrikt Dionysius niet terug voor 

manipulatie van traditionele genrekenmerken. Hij kiest als thema de 



331 

archaiologia van Rome, een onderwerp dat krachtens haar aard wel een 

zekere gevarieerdheid van stof (metabolê; poikilia; pofymorphon) met zich 

meebrengt, maar dat bij serieuze historici als amateuristisch geldt. 

Dionysius doet moeite (in AR 1,4/5) om, in termen van de historiogra

fische ars, het algemene en nuttige karakter van de Romeinse oudheden, 

eigenlijk een vorm van topikê historia, aan te tonen. Het is juist dit 

aspect dat door Gabba (1959 en 1974), gevolgd door Gozzoli (1976) is 

herontdekt. 

Voor zijn stelling dat het geschiedwerk gevarieerd moet zijn heeft 

Dionysius twee argumenten: Gevarieerdheid van stof dient óf om koros 

(verveling) te voorkomen, óf om een gevarieerd publiek te boeien. Dit 

tweede argument stemt overeen met Dionysius' eis aan de rhetorica dat 

men een gemengde stijl moet bezigen voor een gemengd publiek. Het 

publiek dat Dionysius met zijn geschiedwerk beoogt kan men zich dan ook 

niet breed genoeg voorstellen, zoals vergelijking met de in dit opzicht 

wat meer elitaire Strabo leert. Weliswaar maakt ook Dionysius 

onderscheid tussen de betekenis van historiografie voor de élite en die 

voor de massa; maar het gaat hem er toch vooral om dat zijn 

geschiedwerk praktische toepassing ondervindt in de communicatie tussen 

de politieke bestuursélite en het door haar geleide volk in de steden. De 

communicatievorm waarop het bij Dionysius aankomt is dus de mondelinge, 

al zou een wat meer expliciete uitspraak van hem hierover welkom zijn 

geweest. 

Dit alles betreft de inkleding en de verspreidingsvorm van Dionysius' 

boodschap; maar wat behelsde deze precies?1) Uitgaande van de veronder

stelling dat Dionysius' werk een politiek program uitdraagt heeft men 

sinds het baanbrekende artikel van Gabba in 1959 in een groot aantal 

publicaties getracht de inhoud van dit program vast te stellen. Van deze 

litteratuur is in het begin van hfdst. 3.2 een status quaestionis gegeven. 

In deze studie is gekozen voor de gedachte dat een eventuele politieke 

boodschap moet samenhangen met de basis-stelliug van de AR, die van de 

Griekse afstamming van de Romeinen. In de lijn van Gabba (en Desideri) 

is onderzocht welke voorstelling Dionysius heeft van het samenleven van 

Grieken en Romeinen in het wereldrijk. Dit leverde op dat men - in 

afwijking van de conclusies van Gabba - het best van een 

hegemoniemodel kan spreken: Rome als sterkste stad neemt de leiding op 

•*•) Een "vorm - inhoud" schema is op Dionysius' gedachtengang slechts met grote reserves 
toe te passen (zie § 2.4.2); tot welk van de twee categorieën behoren bv. ethos en diathesis! 
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zich van de andere Griekse poleis maar laat deze als zelfstandige cellen 

van burgerlijk samenleven intact. De Romeinse suprematie* betekent dat 

Rome in staat is de Griekse poleis wél te doen en voor te gaan op de 

weg naar de beschaving; de Griekse steden dienen haar vrijwillig te 

volgen. Analyse van Dionysius' gedachten over acculturatieprocessen, en in 

het bijzonder van zijn opvatting over de verhouding tussen Hellenen en 

barbaren, leerde dat hij uitgaat van een sterk ethisch gekleurde opvatting 

van paideia en dat deze in zijn ogen gebonden is aan de 

samenlevingsvorm van de polis. Rome is daarom niet alleen de hegemoon, 

maar ook het model van de Griekse poleis (zoals ook door Desideri is 

gesignaleerd). Dionysius stelt de Romeinse heerschappij voor als een 

bevestiging van de traditioneel-Griekse aretê; daarmee bevordert hij deze 

suprematie, maar onderstreept ook de aloude Griekse burgerzin. In de 

categorieën die Aalders (1975) hanteert om politieke stellingnames in de 

hellenistische tijd in te delen moet Dionysius zeer beslist bij de 

conformisten worden ingedeeld1). 

Dionysius' politieke concept past wat toonzetting betreft goed in de 

periode van de Pax Augusta. Maar er is geen aanwijzing dat hij de 

spreekbuis van Augustus was; tegenover het Principaat neemt hij nergens 

stelling. Zijn program, geïnspireerd door de vredessituatie die intrad na 

de slag bij Actium, was niet zó scherp geformuleerd en trad niet zodanig 

in détails dat het alleen op de toenmalige politieke conjunctuur van 

toepassing was. In dit opzicht is enige reserve tegenover een al te zeer 

"politiek" toegespitste interpretatie (in de trant van Gabba c.s.) niet 

misplaatst. Dionysius ontwerpt een model, een type van grote toepasbaar

heid, niet alleen door de positie van Rome aan het hoofd van haar 

imperium te definiëren in termen die doen denken aan de plaats die 

Athene in het Zeerijk had ingenomen, maar meer nog door in de CvR een 

min of meer utopische polis te schetsen in de gedaante van het Rome van 

dadelijk na de stichting. Reeds eerder werd in een dergelijke samenhang 

gesproken van Dionysius' typologische benadering van de werkelijkheid2); 

bij die gelegenheid wend deze tendens in verband gebracht met Dionysius' 

opvattingen over mimesis. 

*) GJ.DAalders, Potitical thougftt in hellenistic times (Amsterdam 1975). 

2) Zie hoofdstuk 2.5. 
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4 STAAT EN OPVOEDING 

Rome is groot geworden dankzij de voortreffelijke eigenschappen van 
haar inwoners; de Grieken kunnen niet klagen dat een onrechtvaardige 
Fortuin aan onwaardigen de wereldheerschappij heeft doen toekomen. 
Dionysius roept zijn mede-Grieken op dat ze zich aan de hegemonie van 
Rome onderwerpen zoals de Griekse steden van de klassieke tijd gaarne 
Athene als hegemoniale stad erkenden. En meer dan dat: de bewoners van 
de poleis in het hellenistische oosten kunnen aan de polis Rome een 
voorbeeld nemen. Want ondanks de Romeinse mensenrijkdom stelt Diony
sius het contemporaine Rome als polis voor; en des te meer geldt voor 
het Rome van de koningstijd, de jongste kolonie van de Helleense stam 
der Latijnen, dat Dionysius haar herschept naar het beeld van de Griekse 
stad. 

De polis is ook het kader waarbinnen de eigenschappen worden 
aangekweekt die de mannen van Rome in staat zullen stellen van hun stad 
een wereldmacht te maken. Dit zijn dezelfde kwaliteiten die Dionysius aan 
zijn Griekse publiek aanbeveelt en waarvoor Rome model staat. De 
pedagogie die aan deze eigenschappen ten grondslag ligt wordt door 
Dionysius beschreven in de Constitutie van Romulus1). Van het daar 
geschetste patroon van cultuurvorming en -overdracht, waarin de 
welsprekendheid een belangrijke rol vervult, mogen we wel aannemen dat 
Dionysius dit ook voor de hellenistische rijkshelft geldig achtte. Dion -̂i 
sius' opvoedingsstaat is het thema van het vierde deel van deze studie. 

Toen de gracht en de muren rondom Rome waren aangelegd en de 
huizen van de stad gebouwd, was - aldus Dionysius - het moment aange
broken om de jonge kolonie ook een goede staatsinrichting mee te geven 
(AR 11,3,1). Deze staatsinrichting, de Cvi?, vinden we in AR 11,7-29, of als 
we de inleidende redevoering van Romulus erbij nemen, in 11,3-29. Van 
alle onderdelen van de Antiquitates Romanae is de CvR, na het eerste 
boek waarin Dionysius de Griekse afstamming van de Romeinen bewijst, de 
episode die de meeste aandacht gekregen heeft. Men heeft er, om zijn 
consistente opbouw, een politiek pamflet in willen zien dat door Dionysius 
in zijn geschiedwerk werd opgenomen. Als deze veronderstelling juist is 
wordt het moeilijk de CvR als bron voor Dionysius' opvattingen over 
opvoeding en cultuur te hanteren. In het eerste hoofdstuk vai* deel 4 zal 

In dit deel verder aangeduid als CvR. 
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echter worden beargumenteerd dat Dionysius zelf voor dit "pamflet" 
tekent, en dat hij bij het ontwerp ervan gebruik heeft gemaakt van polis-
modellen uit de klassieke Griekse filosofie. In hoofdstuk 4.2 wordt dan 
ingegaan op de pedagogische ideeën en die over de rhetorica die in de 
CvR te vinden^ zijn. Van klassiek Griekse staatsontwerpen vormt een 
theologie een onmisbaar bestanddeel. In hoofdstuk 4.3 komt Dionysius' 
theologie aan de orde, waarbij een passage in de CvR die handelt over de 
Romeinse godsdienst als uitgangspunt wordt genomen voor theologische 
verkenningen in de rest van Dionysius' oeuvre; deze leveren aanvullende 
informatie over zijn denkbeelden over cultuur en laten Dionysius als 
puritein kennen. Met het opsporen van de filosofische achtergrond van 
Dionysius' cultuurbeschouwing wordt in dit deel een aanvang gemaakt; in 
deel 5 wordt daarop dieper ingegaan. 
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4.1 De Constitutie van Romulus 

4.1.1 De pamflettheorie 

De eerste die de aandacht vestigde op het opvallend samenhangende 
karakter van Dionysius' uiteenzetting van de door Romulus in het leven 
geroepen staatsinstellingen was Fritz Taeger1); dit was in het jaar 1922. 
Eduard Schwartz had in 1905 de wetgeving van Romulus nog beschouwd 
als een losse reeks maatregelen door Dionysius aan de stadsstichter 
toegeschreven maar in hoofdzaak aan zijn eigen creativiteit ontsproten; 
hij had er dan ook weinig aandacht aan geschonken2). Taeger daarentegen 
beschouwt de aan Romulus' wetten gewijde hoofdstukken, met uitzondering 
van 11,14 en 17, als één geheel. "Die grosse Mehrzahl, 7,2-13; 15-16; 18-29 
entstammt einer vorzüglich unterrichteten, mit den römischen Lokalver
hältnissen ganz vertrauten antiquarischen Quelle. Der Aufbau ist in sich 
so geschlossen, dass ein Zweifel an einheitlicher Herkunft nicht berechtigt 
ist"3). Over de precieze oorsprong van deze uitweiding over de Romeinse 
constitutie laat Taeger zich niet uit, wel signaleert hij de aanhaling van 
Varro in 11,21,2. Belangrijker is dat hij de CvR als zodanig aan één van 
Dionysius' bronnen toeschreef en dus de mogelijkheid uitsloot dat 
Dionysius zelf de auteur is geweest. 

Taeger heeft zich bij zijn studie van de CvR verder beperkt tot 
hoofdstuk 14, waarin hij de uit Polybius afkomstige conceptie van de 
gemengde staatsvorm meende te ontdekken. Twee jaar later publiceerde 
Max Pohlenz een interpretatie van de CvR in haar geheel4). Hij be
schouwde ook de inleidende hoofdstukken (11,3-6) als onderdeel van de 
CvR; hoewel op pag. 160 alleen de eigenlijke constitutie wordt geanaly
seerd concludeert Pohlenz later (pag. 176 n.3) dat de hoofdstukken 3-6 uit 
dezelfde bron stammen als 7-29. Hij oefent kritiek op Taeger omdat deze 
de hoofdstukken 14 en 17 uit hun tekstverband heeft gelicht en toont 
overtuigend de nauwe samenhang van alle delen van de CvR aan (160w.). 

Een groot gedeelte van Pohlenz' artikel (167-180) wordt ingenomen 

*) Taeger (1922) 124-128. Een goede status quaestionis is te vinden in Balsdon (1971) 21-24. 

2) Schwartz (1905) 934. 

3) Taeger (1922) 127. 

4) Pohlenz (1924). 
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door een magistraal bewijs van de afhankelijkheid van de CvR van de 

klassieke Griekse staatsleer; dit onderdeel van Pohlenz' behandeling heeft 

zijn geldigheid nog niet verloren. Nu vergelijkt hij de CvR met het 

genre van de politieke vlugschriften waartoe bijvoorbeeld de Spartaanse 

Staatsinrichting van Xenophon behoort. Deze vergelijking kan inderdaad 

nuttig zijn, maar Pohlenz gaat een stap verder. Hij concludeert dat dan 

ook de CvR oorspronkelijk een politiek pamflet, een Tendenzschrift 

geweest moet zijn. Pamfletten van het type van de Spartaanse Staatsin

richting 'Verfolgen unter dem Deckmantel rein historischer Darstellung 

ganz bestimmte Tendenzen im Hinblick auf die Gegenwart" (180), en dit 

zou ook voor de CvR opgaan. Hier maakt Pohlenz dus een belangrijke 

keus: Dionysius zou het Tendenzschrift-kBXdkter van zijn bron niet 

hebben doorzien en deze als een historische uiteenzetting in zijn 

Antiquitates Romanae hebben geïntegreerd. Bovendien stelt Pohlenz dat de 

Tendenz van het schotschrift betrekking had op de Romeinse actualiteit; 

deze tendens kan dus niet aan Dionysius worden toegeschreven. 

Pohlenz had enkele goede redenen voor zijn pamflettheorie. Hij 

meende een groot aantal tegenstrijdigheden tussen de CvR en de rest van 

de AR te ontdekken. Eén van de belangrijkste daarvan is, dat, terwijl 

Dionysius* voornaamste bedoeling met de AR is het bewijs te leveren van 

de Griekse afstamming van de Romeinen, in de CvR de relatie van de 

Romeinse instellingen tot de Griekse wordt voorgesteld als imitatie van de 

Grieken door de Romeinen; en soms gelden Romeinse gewoonten zelfs als 

een verbetering vm de Griekse (162/3). Deze tegenspraak zou het 

zekerste bewijs levev ^ dat Dionysius simpelweg zijn bron heeft gerepro

duceerd, zonder hem aan te passen aan de rest van zijn werk. Andere 

argumenten zijn de onhandige invoeging van de militaire instellingen in 

11,14,4 in het geheel van 1e uiteenzetting (hier zou Dionysius zijn bron 

hebben aangepast en daardoor een verslechtering hebben veroorzaakt1)) 

en vooral het feit dat Dionysius de behandeling van de Romeinse consti

tutie aan het eind van het eerste boek (1,90,2) zegt uit te stellen tot 

later en er dan aan het begin van boek II toch dadelijk mee te voorschijn 

komt. Dionysius zou achteraf de Tendenzschrift zijn tegengekomen, "und 

fügte deshalb lieber eine Darstellung von Romulus' Verfassung ein, die 

ihm eine Vorlage bequem darbot" (163v.). Aan het eind van zijn artikel 

spreekt Pohlenz zich uit over de auteur van het pamflet; hij weigert een 

bepaalde naam te noemen maar zoekt hem in kringen van "griechisch 

x) Pohlenz (1924) 161; vgl. ook 166. 
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gebildeten Literaten" waarvan er toen in Rome heel wat waren (189). 
Samenvattend: Pohlenz is beter dan wie ook doorgedrongen in het 

Griekse cachet van de CvR; hij was zich ook bewust van Dionysius' 
bedoeling de geschiedenis van de Romeinen in een Griekse vorm te gieten; 
Dionysius zou het ephemere en in zekere zin valse karakter van de 
Tendenzschrift niet hebben doorzien; de auteur ervan was een Griek of 
een Romein met in ieder geval een Griekse opvoeding. 

Hoe komt het dat men Dionysius tot een dergelijke vergissing in staat 
achtte, terwijl zijn bemoeienissen met de echtheidskritiek althans op het 
terrein van de Griekse rhetorica toch bekend waren1) en men ook op de 
hoogte kon zijn van zijn kritische instelling tegenover bronnen van de 
Romeinse geschiedenis zoals de tabula apud pontificem en de commentarii 
censorii (AR 1,74,3 en 5)? Men nam Dionysius blijkbaar niet serieus en 
weigerde in hem de auteur te zien van een passage waarvan men de 
consistente opbouw erkende en ook moest toegeven dat hij een schat aan 
waardevolle gegevens over Romeinse institutionele oudheden bevatte. De 
verklaring hiervoor is de geringe reputatie die Dionysius als gevolg van 
de atticismestrijd en door het optreden van mannen als Eduard Schwartz 
aan het begin van deze eeuw genoot2). Het bijzondere karakter van het 
werk van Dionysius, zijn rhetorische interesses en zijn classicisme waren 
bekend, maar men interesseerde zich er niet voor. Het aantal studies dat 
in deze periode inging op het Griekse cachet van de Antiquitates Romanae 
was zeer gering3). Kenners van Dionysius' litteraire kritiek schonken geen 
aandacht aan zijn geschiedwerk, en historici lieten zich met zijn litterair-
kritische werken niet in. In zijn in 1915 verschenen studie over het 
probouleuma reduceerde Bux de eigen, Grieks getinte bijdragen van 
Dionysius tot een minimum. Daarbij kwam dat het identificeren van 
politieke pamfletten in deze tijd in de lucht zat, sinds O.E.Schmidt in 
1901 de weg gewezen had4). Pohlenz maakte in hetzelfde jaar 1924 
bekend in de 25e rede van (ps.-)Demosthenes een anoniem pamflet Over 
wetgeving te hebben aangetroffen, dat ongeveer uit dezelfde tijd als de 
Anonymus Jamblichi zou moeten stammen; deze theorie is inmiddels door 

*) Egger (1902) 146-157; meer recente litteratuur hierover wordt besproken in hfdst. 2.4 pag. 

2) Zie App. atticismestrijd § 11. 

3) Flierle (1890); Nordstrom (1890); Goetzeler (1893/4); Maetzke (1906). 

4) Schmidt (1901). 
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Gigante weerlegd1). De pamflettheorie dankte haar ontstaan aan een 
unieke wetenschappelijke conjunctuur. 

Eenmaal gelanceerd ging deze theorie een eigen leven leiden. Pohlenz 
meende de sleutel voor het verstaan van de CvR te hebben gevonden in 
de overheersende rol die aan de stichter-koning wordt toegekend (180w.). 
Romulus zou in het pamflet, tegen de gangbare mening, aan de nieuwge-
stichte stad een kant-en-klare constitutie hebben gegeven, waarin aan de 
macht van de koning zelf beslissende betekenis toekomt. Volgens Pohlenz 
zouden we te maken hebben met propaganda voor de monarchie van 
Caesar, een propaganda echter die t.a.v. de senaat een genuanceerde 
positie innam: "Da hören wir doch wohl einen Anhänger Caesars, der dem 
Senat grössere Bedeutung und Unabhängigkeit wahren wollte, als Caesar 
selbst zuzugestehen gedachte" (188). 

De suggestie van Pohlenz ontmoette veel instemming2). Weldra echter 
diende zich een gewijzigde theorie aan: De CvR, nog steeds opgevat als 
politiek pamflet, zou niet uit de tijd van Caesar stammen maar uit de 
absolutistische periode van Octavianus, de jaren die direct volgden op zijn 
overwinning bij Actium en die liepen tot zijn teruggave van de macht in 
27 v.Chr. Deze nieuwe hypothese werd naar voren gebracht door A. von 
Premerstein, in zijn Vom Werden und Wesen des Prinzipats3), en dadelijk 
opgenomen en uitgebouwd door E.Kornemann4). Veel duidelijker nog dan 
Caesar zou Octavianus in deze jaren als de nieuwe stadsstichter hebben 
geposeerd. Hij zou zelfs hebben geaarzeld tussen de namen Romulus en 
Augustus om de bijzondere positie aan te duiden die hij in de staat 

MPohlenz, "Anonymus Ilepl vó̂ cov", NGG (1924) 19-37; M.Gigante, Nomos basileus 
(Napels 1956) 268-292. 

2) Bv. R.Heinze, Hermes 64 (1929) 159 n.1; E.Skard, Zwei religiös-politischen Begriffe: 
Euergetes - Concordia. Abh.dAkad. Oslo (1931) 97; J.Gagé, RH 177 (1936) 331; L.Wickert, 
Klio 30 (1937) 253 n.1. Ook na het verschijn, n van de behandelingen door von Premerstein 
en Kornemann: Gabba (1959) 367 met n.27; Cissen (1962) 194. Classen gaat de geschiedenis 
van de met de naam Romulus bedreven propaganda na; volgens hem zou Caesar de 
gelijkstelling van Romulus met Quirinus hebben bevorderd als voorbereiding op zijn eigen 
apotheose. Deze poging zou ook de kontekst van het door Dionysius bewaarde pamflet zijn. 
Maar het is niet goed in te zien waarom, in dit geval, het pamflet niet werkte met de 
onder de naam Quirinus vergoddelijkte Romulus, maar juist met Romulus als koning, een 
associatie die Caesar volgens Classen zou hebben vermeden. Zie ook 4.3.1 pag. 392/3 n.3. 

3) Postuum verschenen door de zorg v?i H.Volkmann, in Abh.d.bayerAk. d.Wiss.9 N.F. 15 
(München 1937) 8w. 

4) Kornemann (1938). 
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innam1). Von Premerstein en Kornemann wijzen in het bijzonder op de 

canon van deugden die Romulus volgens de CvR (AR II,18w.) bij zijn 

stadgenoten wilde aankweken. Deze zouden overeenkomen met de 

deugden vermeld op de clupeus virtutis die door senaat en volk aan 

Augustus werd toegekend2). Kornemann opperde zelfs dat het bij 

Dionysius bewaarde pamflet de bron voor het opschrift op de clupeus 

virtutis zou zijn geweest en bovendien de inspiratie zou hebben geleverd 

voor de Romeinse oden van Horatius (111,2-6) en voor de eerste schets 

van de Res Gestae DM Augusti (hfdst.1-4). Deze laatste zou bedoeld zijn 

als inscriptie op het mausoleum van Augustus, d.w.z. op het graf van de 

nieuwe Romulus3). 

Ook deze versie van de pamflettheorie vond aanhang4). Een volgend 

hoofdstuk in de geschiedenis van deze theorie werd in 1960 geschreven 

door E.Gabba5). Gabba analyseerde de CvR vanuit een methodologisch 

uitgangspunt dat nogal verschilde van dat van Pohlenz. Hij erkent dat 

Dionysius zijn bron tamelijk ingrijpend heeft bewerkt(180). Als criteria 

waaraan men Dionysius' activiteit kan herkennen noemt hij uitspraken in 

de eerste persoon (189), opvallende overeenkomsten met de rest van de 

AR6), uiteenzettingen die Dionysius' bedoeling de Griekse afkomst der 

Romeinen te bewijzen verraden (180v.; 189), en in het algemeen de 

Suet. Aug.7,2; Cassius Dio LHI,16,7. Classen (1962) 201v. verwerpt de suggestie van een 
romuleïsche fase in het régime van Octavianus Augustus. 

2) AR 11,18,1/2: e t o é p e u x ... actxppocrtvT] ... SucataaiJVTi ... (&v8peta); Res Gestae DM 
Augusti 34,2: virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis causa. De overeenkomst is niet 
zo sterk: de volgorde wijkt af; virtus is behalve een militaire ook een politieke deugd 
terwijl Dionysius met het equivalent, ri\v kv TOIS iroXéjjLOis 7evvatón]Ta, alleen aan het 
militaire aspect denkt; met dementia is gedoeld op een milde houding tegenover 
overwonnenen, acô poowrj daarentegen slaat op de beteugeling van lagere lusten; en ook de 
pietas heeft een andere nuance dan de e i o é p e i a . Zie Kienast (1982) 71 met n.22; 81w. en 
de daar vermelde oudere litteratuur. 

3) Kornemann (1938) 83v. 

4) Zie de litteratuur genoemd bij Gabba (1960) 177 n.4. Aarzelend: Kienast (1982) 79 n.45. 
In andere vorm: Ferrara (1970), hierna te bespreken. 

5) Gabba (1960). 

6) Gabba (1960) 190: De vier door Kornemann met de clipeus virtutis in verband gebrachte 
eigenschappen zijn bij DH ook elders te vinden (1,5,3; 11,3,4-5; 62,5w.) en stammen dus van 
DH zelf. 
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diepgaande invloed van Griekse politieke ideeën1). Bovendien zou Diony

sius een keus hebben gemaakt uit een ruimer aanbod aan wetten van 

Romulus dat in zijn bron te vinden was (181). Desondanks houdt Gabba 

vast aan het geloof in één bron die het karakter van een politiek pamflet 

zou hebben gedragen (174; 178; 180; 187). Ook voor hem weegt de 

tegenspraak tussen̂ ljR 1,90,2 en 11,3-29 zwaar (181 n.11). 

Hij is echter niet tevreden over de dateringen en toeschrijvingen die 

zijn voorgangers hebben voorgesteld. Volgens Gabba heeft men teveel 

nadruk gelegd op de rol van het koningschap en nagelaten de betrekkin

gen tussen koning, senaat en volk te bestuderen; daardoor is de aan de 

senaat toegekende macht aan de aandacht ontsnapt (178; 186v.). Het 

zwaartepunt van de CvR wordt door Gabba dus verlegd naar hoofdstuk 14; 

in dit opzicht bepleit hij een terugkeer naar de positie van Taeger (178; 

vgl. 191 n.42). Hij stelt dan ook een nieuwe datering voor: het pamflet 

zou zijn ontstaan in kringen rondom Sulla (212w.). Hierop duiden 

verwijzingen in het pamflet naar door Sulla genomen maatregelen 

(216w.); bovendien zou ook Sulla voor propagandadoeleinden van de naam 

van Romulus hebben gebruik gemaakt, waarvan nog enkele sporen in het 

werk van Sallustius zouden zijn bewaard gebleven2). Tenslotte beperkt 

Gabba de omvang van het pamflet beslist tot de hoofdstukken 7-29; de 

inleidende hoofstukken, en vooral de redevoering van 11,3, zijn van de 

hand van Dionysius (191 met n.42); in dit opzicht trekt Gabba de 

consequenties uit de door hemzelf geformuleerde methodische 

uitgangspunten. 

Het kon nu niet lang meer duren of een zekere reactie tegen de 

pamflettheorie trad in. In meer recente studies groeide de waardering 

voor Dionysius3); men leerde zijn klassieke cultuur en zijn optreden als 

"litterair" criticus beter kennen; men verkreeg cm duidelijker inzicht in 

Gabba (1960) 181-198 passim. Gabba maakt een uitzondering voor de zogenaamde 
ontleningen door Romulus aan Sparta; de verwantschap tussen Sparta en Rome was al een 
gemeenplaats geworden (185v. en 199). 

2) Gabba (1960) 220w. Zit Sallustius, HisL 1,55,5: scaevos iste Romulus (rede van 
MAemilius Lepidus). Gabba verwijst ook naar Cicero, Pro Sex. Roscio Amerino, waar de 
gelijkstelling van Sulla met Romulus echter niet expliciet wordt gedaan. Classen (1962) 185 
acht de Romuleïsche ideologie van Sulla niet bewezen. 

3) Verdin (1974) 290w. 
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Dionysius' werkmethode1) en in zijn historiografische principes2). De weg 
kwam vrij om hem in zijn historiografische arbeid meer zelfstandigheid 
toe te kennen. 

Een bijzondere wending neemt de bestudering van de - CvR met een 
artikel van G.Ferrara van 19703). Ferrara stelt zich de vraag hoe 
Dionysius ertoe gekomen is een pamflet als de CvR op te nemen, dat 
zoveel contradicties met de rest van zijn werk bevat; hij constateert dat 
met het werk van Gabba het probleem van dit geschrift in een kritieke 
fase is gekomen (26). Gabba's onderzoek heeft het meest voor de hand 
liggende antwoord onmogelijk gemaakt, namelijk dat Dionysius werd 
aangetrokken door de neiging in het pamflet om de Romeinse instellingen 
uit de Griekse af te leiden; volgens Gabba is, Dionysius immers zelf voor 
die tendens verantwoordelijk. 

Ondanks deze constatering blijft ook het werk van Ferrara binnen de 
traditionele kaders. Ferrara houdt eraan vast dat de CvR een Tendenz-
schrift is; wat de datering betreft keert hij terug naar de positie van Von 
Premerstein en Kornemann: het pamflet zou de situatie direct na de slag 
bij Actium weerspiegelen. Maar volgens Ferrara heeft juist de Augustus-
Romulus - ideologie ervoor gezorgd dat het pamflet een plaats kreeg in 
de Antiquitates Romanae (27). Ferrara neemt dus Dionysius wel serieus: 
Toen Dionysius het pamflet als bron accepteerde was dit geen abuis; hij 
stelde werkelijk belang in de ideologische inhoud van het werkje (24 en 
27) en was op zijn manier ook een Augusteeër (38). 

Overigens heeft Ferrara zijn these verzwakt door bij herhaling te 
verklaren dat documenten met een politiek-ideologische inhoud uit deze 
periode, waarmee het pamflet zou kunnen worden vergeleken, uiterst 
zeldzaam zijn4). Op deze manier berust de toeschrijving van het pamflet 
aan de beginperiode van de monarchie van Octavianus Augustus slechts op 
een cirkelredenering. Voor het overige maakt zijn argumentatie vooral 
gebruik van de betrekkingen lussen monarch en senaat (27-31); hier 
herhaalt hij de fout van zijn voorgangers, teveel waarde te hechten aan 

Interessant is in dit opzicht het werk van de Scandinaviërs Skard (1931) en Ek (1942) 
en (1945). 

2) Zie hiervoor hfdst. 3.1. 

3) Ferrara (1970). 

4) Ferrara (1968) 499-501 met n.18; (1970) 24. 
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hoofdstuk 14. Het merendeel van de voorzieningen in de CvR is volgens 

Ferrara te vaag en te abstract om in verband gebracht te kunnen 

worden met concrete maatregelen genomen in de Romeinse republiek (37 

met n.9); een verstandige opmerking, die echter de Tendênzschrifttheorie 

verder ondermijnt. Nog een argument ontleent Ferrara aan de interpreta

tie van AR n,3 en 4 (31w.). Dit is een nieuw element; het sterkste 

argument voor een Augusteïsche interpretatie van de CvR is de 

overeenkomst tussen deze inleidende hoofdstukken (en in het bijzonder 

Romulus' aanbod tot abdicatie in 3,8, gevolgd door het antwoord van het 

volk in 4,1 en 2) met de teruggave van de republiek door Augustus: De 

passage uit Dionysius zou, zonder exact overeen te komen, dezelfde 

atmosfeer ademen als het door Suetonius, Aug. 28,2 geciteerde edict van 

Augustus en het 34e hoofdstuk van de Res Gestae Divi Augusti (35). 

Ferrara laat echter na het bewijs te leveren dat deze beide hoofdstukken 

bij de oorspronkelijke inhoud van het pamflet behoren; in feite heeft hij 

als argument alleen de extreme kunstmatigheid van zowel inleiding 

(hfdst.3-4) als constitutie zelf (7-29), en het feit dat beide gedeelten 

verbonden zijn met de figuur van Romulus, die in die jaren een hoge 

symboolwaarde bezat. 

Tot de ondennijning van de pamflettheorie heeft juist Gabba niet 

weinig bijgedragen, hoewel hij er zelf ook recentelijk nog aan vasthield1). 

De omvang van de passages uit de CvR die hij van de hand van 

Dionysius zelf acht is aanzienlijk; maar de afbakening ten opzichte van 

aan de bron ontleende stof is willekeurig. Gabba gelooft bijvoorbeeld in 

de hoofdstukken over de Romeinse polyanthröpia (11,15-17) duidelijk te 

kunnen onderscheiden tussen de objectieve inhoud van de drie oorspron

kelijk in het pamflet vermelde maatregelen en het door Dionysius 

toegevoegde commentaar, dat hier en daar het historische belang van de 

polyanthröpia van de Romeinen onderstreept2). 

Wat is er dus logischer dan de pamflettheorie geheel in twijfel te 

trekken? Moet Dionysius in elk geval één enkele coherente bron onder 

ogen hebben gehad? Is het ondenkbaar dat hij de CvR geheel zelfstandig 

heeft ontworpen? Het was Balsdon die in 1971 zijn stem tegen de 

pamflettheorie verhief3). Een jaar daarvoor nog had Palmer de pamflet-

x) Gabba (1982a) 811. 

2) Gabba (1960) 187-189; vgl. Gabba (1959) 366-368. 

3) Balsdon (1971). 



347 

theorie geaccepteerd, hoewel hij had kunnen aantonen "that the numbers 

of men and divisions supposed for the Romulean constitution are owed to 

Varro's Antiquities of Divine Matters which Dionysius explicitly cites even 

when following the tendentious pamphlet"1). Volgens Balsdon maken de 

tegenspraken tussen Pohlenz, von Premerstein en Gabba de theorie van 

een politiek pamflet als bron voor de CvR weinig waarschijnlijk. Hij 

verklaart de tegenspraken tussen de CvR en de rest van de AR voor niet 

bewezen, zonder overigens een gedetailleerd bewijs te leveren (24). Hij 

sluit zich aan bij Gabba's uitgangspunt dat het Griekse cachet van de 

CvR van de hand van Dionysius zelf moet zijn (26). Terecht verwerpt hij 

de exclusieve concentratie op hoofdstuk 14 (27). En hij presenteert 

materiaal van diverse herkomst dat door Dionysius is samengesmolten, met 

het commentaar "so there are probably a number of ingredients in the 

dish"2). 

Maar de theorie van een Tendenzschrift, of althans één enkel 

geschrift, als bron voor de CvR is taai. Balsdon snijdt het probleem aan 

van de betrekkingen tussen de CvR van Dionysius en Cicero's De Repú

blica; tussen deze béide teksten ziet hij opvallende overeenkomsten (26). 

Bovendien vestigt hij de aandacht op een aan Romulus toegeschreven wet 

die door Plutarchus wordt vermeld3) maar bij Dionysius niet is terug te 

vinden: Deze wet weerspiegelt wel de vorm waarin sommige wetten van 

Romulus in de CvR zijn gegoten, bijvoorbeeld die m.b.t. de confarreatio 

(11,25): uniciteit van de wet, handhaving ervan gedurende eeuwen, 

vermelding van de (late) eerste overtreding ervan. Per slot van rekening 

zou Dionysius slechts een beperkte keus hebben gemaakt uit de wetten 

van Romulus (AR 11,24,1; 29,2). "In which case the capsule (de CvR - KG) 

is not a wholly original work of Dionysius. And (...) it could have been 

raad by Cicero" (27). Uiteindelijk houdt dus ook Balsdon vast aan de 

theorie van een bijzondere bron voor de CvR4). 

Naar mijn oordeel dient de pamflettheorie eens en voor altijd te 

worden verworpen. Uit de discussie tot nu toe zijn enkele methodologi-

x) Palmer (1970) 29-32, met citaat op p. 32. 

2) Balsdon (1971) 27; zie ook Gabba (1960) 200. 

3) Plutarchus, Rom. 22,4v.; vgl. ook Gabba (1960) 199 n.5. 

¿1) Expellas furca, recurret; vgl Balsdon (1971) 26! 
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sche uitgangspunten naar voren gekomen: (1) De talrijke sporen van de 
invloed van Griekse litteratuur en Griekse instellingen in de CvR moeten 
aan Dionysius zelf worden toegeschreven, tenzij het tegendeel duidelijk 
blijkt. (2) De CvR dient als één geheel te worden beschouwd; het gaat 
niet aan er bepaalde hoofdstukken, bijvoorbeeld hoofdstuk 14, als 
bijzonder relevant uit te lichten; evenmin is het mogelijk zonder willekeur 
een scherpe scheiding aan te brengen tussen passages afkomstig uit een 
Tendenzschrift of een andersoortige bron en passages die het resultaat 
zijn van ingrepen door Dionysius zelf. 

Dit wil niet zeggen dat alle Griekse trekken uit Dionysius' initiatief 
voortkomen. Zijn bronnen kunnen reeds een zekere mate van hellenisering 
hebben doorgemaakt; anderzijds zijn helleniserende trekken door Dionysius 
zonder twijfel dankbaar aangegrepen om als bouwstenen te dienen in zijn 
CvR, zijn constitutie naar het model van een Griekse polis. Ook impli
ceert het voorgaande niet dat Dionysius geen Romeinse bronnen onder 
ogen heeft gehad. Maar in dit verband valt eerder te denken aan een 
veelheid van bronnen dan aan één enkele. 

De keuze van de bronnen en hun, soms gebrekkige, harmonisatie zijn 
het werk van Dionysius zelf. We moeten daarbij in gedachte houden wat 
in hoofdstuk 2.4.1 , n.a.v. Dionysius' rhetorische theorieën, is gezegd over 
zijn eclecticisme; zie ook Imit. B VI (202-204). Ten einde d.m.v. mimesis 
een zo hoog mogelijk niveau van schoonheid en adeldom (to kalon) te 
bereiken dient men van een groot aantal voorbeelden telkens het beste 
over te nemen. Dat men naar modem gevoelen hiermee jvist de kans 
loopt hybride produkten te creëren is daarbij niet relevant; feit is dat 
Dionysius hierover anders dacht en dat verwacht mag worden dat hij 
hiernaar ook zelf handelde. 

De voortgezette behandeling van de Constitutie van Romulus zal z*ch 
op twee punten concentreren. Het slot van deze paragraaf is gewijd aan 
de tegenspraken die men meent te bespeuren tussen de CvR en de rest 
van de Antiquitates. Hier zal betoogd worden dat het patroon van 
contradicties ingewikkelder is1): Er zijn ook tegenspraken binnen de 
CvR, eveneens tussen passages buiten de CvR; en naast tegenspraken zijn 
er ook niet weinig overeenkomsten tussen de CvR en de rest van het 
geschiedwerk. In de volgende § zal dan worden aangetoond dat de auteur 
van de CvR niet alleen in afzonderlijke passages te rade is gegaan bij 
klassieke politiek-theoretische geschriften, zoals sinds Pohlenz wordt 

Het heeft geen zin de tegenspraken te bagatelliseren; contra Balsdon (1971) 24. 
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aangenomen, maar dat ook voor de opbouw als geheel het model aan 

klassieke voorbeelden is ontleend. Daarmee zal aannemelijk zijn gemaakt 

dat Dionysius zelf de auteur is; dit volgt immers uit de combinatie van de 

zoeven geformuleerde principes (1) en (2). 

De belangrijkste tegenspraak tussen de CvR en de overige delen van 

de Antiquitates betreft het bestaan van een door Romulus ontworpen 

constitutie zelf. De gedachte dat Rome aan het begin van haar geschie

denis een compleet systeem van staatsinstellingen kreeg is niet te 

verenigen met de meer gangbare opvatting dat de Romeinse constitutie 

geleidelijk, in een proces van eeuwen en na tal van wederwaardigheden is 

ontstaan. Cicero citeert in het begin van het tweede boek van zijn De 

Republica Cato: Rome is anders dan de Griekse steden, "onze staat is 

niet gevormd door het vernuft van één persoon, maar door dat van velen, 

en niet in één mensenleven, maar gedurende enkele generaties en zelfs 

eeuwen"1). Polybius heeft Cato's oordeel overgenomen: Waar Lycurgus de 

beste staatsinrichting vond door zijn logos (rede), kwamen de Romeinen 

tot hetzelfde resultaat als gevolg van langdurige strijd en belevenissen 

(VI, 10,13/4). Maar de gedachte klinkt ook door in de Antiquitates 

Romanae: Het succes van de Romeinen "is bovenal te danken aan de 

staatsinrichting, die ze tot stand brachten na veel schade en schande en 

uit elk evenement iets nuttigs puttend" (I,9,4)2). Wel schrijven ook Livius 

in boek I en Cicero in het tweede boek van De Republica enkele van de 

instellingen die in Dionysius' CvR voorkomen aan Romulus toe, zoals de 

senaat, de clientela en de curiae, maar bij geen van beide krijgt dit 

zoveel gewicht als bij Dionysius; de beschrijving vormt bij hen geen 

gesloten geheel en de nauwe koppeling aan de stadsstichting ontbreekt3). 

Hoe kenmerkend Grieks Dionysius' conceptie is moge blijken uit één 

minder bekende parallel. In XL,3 vermeldt Diodorus Siculus, in 

-1) Cicero, Rep. 11,2: nostra autem res publica non unius esset ingenio, sed multorum, nee 
hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus. 

2) AR 1,9,4: iraèp Tavra 8è irdvra KÓOJXÜ) TOV iroXi/ret̂ aTOs, Sv èt< iroXXcöv 
KaTeorrjaavTO iraBî xciTcav, I K iravrós Katpot) Xajxpdvovrés TI XP 'H 0 1! 1 0 1 ' ' Vgl. ook Tac. 
Ann. ffl,26. 

3) Toch moet worden opgemerkt dat ook Cicero niet helemaal consequent is. Hoewel hij in 
het begin van boek II Cato en diens idee van geleidelijkheid bijvalt, constateert hij toch in 
11,21, ter afsluiting van de behandeling van de regeringsperiode van Romulus: Videtisne 
igitur unius viri consilio non solum ortum novum populum neque ut in cunabulis vagientem 
relictum, sed adultum iam etpaenepuberem? 
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aansluiting aan Hecataeus van Abdera, de uittocht van de Joden uit 

Egypte: "De kolonie (apoikia) stond onder leiding van een man genaamd 

Mozes, die uitblonk in verstand en moed. Deze nam het land (Judaea) in 

en stichtte, naast andere steden, ook de stad die nu het meest beroemd 

is, Jeruzalem. Hij bouwde ook de tempel die hun voornaamste plaats van 

eredienst is, ontwierp de riten waarmee men de godheid eert, en gaf 

wetten en regelingen betreffende de politeia. Hij verdeelde de bevolking 

in 12 stammen enz."1). 

De invoering van een kant-en-klare constitutie direct na de stichting 

van de stad door Romulus heeft Dionysius op een aantal punten in 

moeilijkheden gebracht. Zoals we zagen kent hij ook het concept van de 

langzame groei van Romes staatsinstellingen (AR 1,9,4). Toen hij het 

eerste boek afsloot was hij blijkbaar nog niet van plan aan het begin van 

boek II een constitutie te schrijven2). De wetgeving van Romulus zou ook 

een doublure opleveren met de bekende systematische Romeinse wetgeving, 

die van de XII Tafelen. Van de wetten van Romulus waren sommige 

geschreven, de meeste ongeschreven (11,24,1); maar volgens AR X,l,2 

"spraken vanouds de koningen recht ten behoeve van degenen die hen 

erom vroegen, en wat door hen werd recht bevonden gold als wet"3). 

Hier lijkt Dionysius dus het bestaan van een wetgeving sinds Romulus te 

zijn vergeten. Elders vallen pogingen tot harmonisatie te ontdekken. 

Volgens 11,27,3 (in de CvR) zou de publikatie van de wetten, de geschre

vene zowel als de ongeschrevene, nodig zijn geworden door de jaarlijkse 

roulatie van de functionarissen. Blijkens X,l,4 was slechts een klein 

gedeelte van de wetten aan het schrift toevertrouwd (dit is in overeen

stemming met 11,24,1), en deze geschriften zouden door de patriciërs 

worden geheim gehouden; aan die toestand wilden de volkstribunen een 

einde zien komen door algehele codificatie. Maar uiteraard kan men deze 

*) DiocLSic. XL,3,3: 'fyyelTO 8è Tfjs dirouda? 6 Trpootryope'uójxevos Müxrfjs cppovfjaEi 
T8 Kal dvSpetflt noXü Stacpépcov. ofrros 8è KaTaXapójievos TTJV x<*>P<*v dXXas TE 
TTÓXEIS 'éKTure Kal rf|v vvv oüaav è T r u p a v e o T d r ^ v , óvojia£ofiévt]v * ïepoo-óX-ujxa. 
ISptiaaTO 8è Kal TÖ p.dXujra irap' atooXs Ttjic& êvov tepóv, Kal Tds Tijxds Kal 
d7tOTetas TOD Belau KaTéSeiije, Kal rd Kard rfjv iroXi/retav èvojAo9érr}aé TE Kal 
8téTa£e. SteXXe 8è TÖ irXf|8o5 els 8é8eKa cpuXds KTX. 

2) AR 1,90,2: irdvra dvapdXXopm Tavra ets TÖV nepl TT|S iroXi/retas avrtöv 
cnrfypâ TiaóiJLevov Xfryov. wvl 8è èirl TTJV è£fjs bvrrryriv Tpêijiojxau Pohlenz (1924) 
162; Gabba (1960) 181 n.11; Balsdon (1971) 24v. 

3) AR X,l,2: dXXd TÓ ixkv dpxalov ol PaotXeXs ainrcöv &raTTOv TOXS 8eojxévoi<s 
Tds 8Uas, Kal TÓ 8tKaui)8èv im' èKetvwv TOVTO vópu><? fy. Vgl. ook X,3,4; 29,4; 50,3. 
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aanzetten tot harmonisatie opvatten als pogingen achteraf, na incorporatie 

van een Tendenzschrift; te meer omdat Dionysius zich opnieuw in tegen

strijdigheden verstrikt wanneer hij - of zijn bron - in 11,27,3 de 

wetgeving van de XII Tafelen als de eerste na de verdrijving van de 

koningen beschouwt, maar in 111,36,4 daarentegen de eerste wetgevende 

activiteit toeschrijft aan de pontifex C.Papirius1). 

De gesignaleerde tegenstrijdigheden tussen de CvR en de notie van 

een direct complete constitutie enerzijds, de rest van de AR en de 

geleidelijke groei van Romes instellingen anderzijds kunnen wel enigszins 

worden verzacht; het zal niet gelukken alle rimpels glad te strijken. De 

omstandigheid dat Dionysius op een belangrijk punt van de traditie afweek 

maar tegelijk met (annalistisch) bronnenmateriaal bleef werken waarin de 

traditionele visie was opgenomen is wellicht een afdoende verontschuldi

ging voor de onvolkomenheden die Dionysius in zijn werk heeft laten 

bestaan. Wat het tempo van ontstaan van de staatsinstellingen van Rome 

betreft behoeft er geen absolute tegenstelling te bestaan tussen een kant

en-klare wetgeving en een langzame groei. De geleidelijkheid waarvan in 

AR 1,9,4 sprake is vinden we in een speciale context terug in 111,10,6: 

Mettius Fufettius speelt daar de stabiliteit van het oeroude Alba uit tegen 

de onevenwichtige situatie die in het nog jonge Rome heerst om de 

Albaanse aanspraken op de hegemonie kracht bij te zetten2). We hebben 

in een vorig hoofdstuk gezien dat deze passage verwantschap verried met 

een gedachte die we bij Plato vinden (Wetten IV,708d): Een pas gestichte 

stad gaat, o.a. met het oog op de diversiteit va.i haar bevolking, in de 

aanvang altijd door een moeilijke periode heen. Dit belet Plato's grijs

aards niet voor hun Kretenzische kolonie alvast een volledige inrichting 

te ontwerpen; voor de overgangsperiode worden bepaalde voorzieningen 

getroffen (zie bv. VI,751c w.,vooral VI,753b). 

En dan: wat is de exacte betekenis van polüda in 1,90,2? De 

meest voor de hand liggende verwijzing is inderdaad riar de Kosmos tês 

politeias (staatsordening) van 11,7,2; 29,2 (en vgl. politeia in 11,21,1), 

d.w.z.naar de CvR. Maar in VII,70,l/2 herinnert Elonysius aan zijn 

"belofte aan het eind van het eerste boek" dat hij, tei bewijze van de 

Griekse herkomst der Romeinen, op de constitutie zou terugkomen; alleen 

spreekt hij hier niet van politeia maar van"gewoonteii. w;cten en routi-

*) Vgl. Pohlenz (1924) 168 n.3; Gabba (1960) 205. 

2) Ziehfdst.3.3pag.323. 
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nes"1). Gewoonten en routines maken gewoonlijk deel uit van de 

constitutie (11,18,2; 24,3). Anders dan Pohlenz geloof ik dan ook dat 

Vn,70w., de excurs over de ludi Romani, op te vatten is als (een deel 

van) de oorspronkelijk aangekondigde uiteenzetting over de politeia 

(1,90,2)2). 

Balsdon wijst nog op AR 1,5,2: "Over de daden die ze direct na de 

stichting verrichtten, en over de gebruiken op grond waarvan hun 

nakomelingen het tot een zo omvangrijke heerschappij brachten zal ik 

vertellen vanaf het begin van het volgende boek"3). Volgens Balsdon is 

de CvR de inlossing van de belofte van 1,5,2, de beschrijving van de 

daden en zeden die Rome hebben groot gemaakt4). Wat in de uitleg van 

Balsdon niet verklaard wordt is het uitstel van 1,90,2. Het is zeker 

mogelijk dat Dionysius pas achteraf - na afzonderlijke publikatie van boek 

I?5) - het plan heeft opgevat een passage in te lassen over een door 

Romulus gegeven constitutie. Dit kan een argument zijn voor de 

pamflettheorie; maar het is ook denkbaar dat Dionysius zelf het initiatief 

heeft genomen om het oorspronkelijke plan van de Antiquitates te 

veranderen, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor zijn ambitie een 

Romeinse constitutie te schrijven naar het model van de Griekse politeia; 

dit is hetgeen we in de volgende paragraaf zullen trachten aannemelijk te 

*) AR VII,70,2: {nreoxóp/qv yäp èirl T $ TéXet rffc irperrjs 7pa(pfjs; ( . . . ) ëBt) Kal 
vóp.ijxa Kal èir irrfi&biLma. 

2) Pohlenz (1924) 164: "Die Stelle (VH,70,2) steht aber nicht in einem Abriss der 
Verfassung, sondern in einem antiquarischen Exkurs, der als solcher bezeichnet wird. 
Danach bleibt nur eine Erklärung: Dionys wollte ursprünglich in einem späteren Teile des 
Werkes über die römische - und zwar dann doch wohl die republikanische - Verfassung 
reden und dabei den Beweis für ihren hellenischen Charakter bringen, erkannte aber die 
Schwierigkeit dieser Aufgabe und fügte deshalb lieber eine Darstellung von Romulus' 
Verfassung ein, die ihm eine Vorlage darbot". 

3) AR 1,5,2: irepl 8è T(5V irpdlecov, ä s jxeTa T Ó V O I K U T J J L Ö V eiöécos direÖEilavTO, 
Kal irepl T C Ö V èmrrj8et)p,dT<i>v, è£ &v els Toaavnp 'ffyep-ovtav Trpofj\6ov ol ^ E T ' 

airrous, dirè rf\s jA8Td Taim\v dp£d|xevos dva7pacpfjs dcpnrrfrjaoixai. Balsdon (1971) 25. 

4) De irpd£ei<5 van 1,5,2 krijgen een echo in de irpd|ets Tds (...) iroXi/riKds van 11,7,1 en 
die van 11,30,1: Men zou dus kunnen zeggen dat Dionysius de CvR onder de daden van 
Romulus rangschikte. De èirttnqSe-ujjLaTa van 1,5,2 vinden we dan in II,18w. 

5) Vgl. Gabba (1960) 181 n.11. 
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maken1). Voor tussentijdse wisseling van plannen bij Dionysius, die altijd 

in tijdnood zat, zijn er ook voorbeelden te vinden in de rhetorische 

werken. 

Pohlenz2) heeft veel belang gehecht aan het feit dat in de CvR 

Romulus wordt voorgesteld als imitator van wetten en zeden van de 

Grieken, terwijl Dionysius in de rest van de AR van Griekse afstamming 

der Romeinen spreekt. Afstamming en nabootsing dienen echter veeleer als 

complementaire begrippen te worden opgevat3). Men zou er nog op 

kunnen wijzen dat in de CvR twee motieven om de voorrang strijden: (1) 

Rome heeft een instelling ontleend aan een Griekse stad (2) De gang van 

zaken in Rome is anders dan, resp. steekt gunstig af bij die in sommige 

Griekse staten. Beide motieven zijn zelf topoi in de Griekse 

staatstheoretische geschriften. Verenigd vinden we ze in Dionysius' 

commentaar op de instelling van de clientela in II,9,24). 

Imitatie en ontlening spelen een rol in de debatten van de Grieken 

rondom het ontstaan en de voorgeschiedenis van hun staatsinstellingen. 

Lycurgus zou zijn regelingen voor Sparta aan het Kreta van Minos hebben 

ontleend5). Clisthenes haalde zijn instellingen uit het Sikyon van zijn 

grootvader6); volgens Isokrates XI, 17 diende Egypte als voorbeeld voor 

Sparta. In de CvR vinden we dit motief bijvoorbeeld aan het slot van 8,1: 

"hij nam het voorbeeld aan de Atheense staatsinrichting"7). In dit laatste 

geval kan Dionysius overigens gedacht hebben aan de woorden van 

Pericles, bij Thuc. 11,37,1, waar van de Atheners wordt gezegd dat ze 

eerder zelf aan anderen ten voorbeeld strekken dan dat ze die hebben 

nagevolgd. Isokrates beweert in Xü,153vv. dat de Spartaanse instellingen 

van zijn tijd een nabootsing zijn van de goede zeden van het vroegere 

Minder waarschijnlijk is de suggestie van E.Cary (noot ad loc.) en anderen dat met de 
Xfryos irepl rf\s iroXi/relas van 1,90,2 gedoeld is op heel de rest van de*4R. 

2) Pohlenz (1924) 163; 172. 

3) Dit hangt samen met hetgeen eerder (hfdst. 3.2 pag. 314w.) gezegd is over de 
bijdragen van afstamming cnpaideia aan de Helleense aard van de Romeinen. 

4) ëOos" E X X T J V I K Ö V Kal dpxaXov (...) èirl T& KpeiTTCo Xafkóv. 

5) Herodotus 1,65,4; Ar. Pol. H,1272a4; Ephorus bij Strabo X,4,17w.p.481/2 etc. 

6) Herodotus V,69. 

7) AR 11,8,1: èK rrjs' ASijvauov iroXi/retas (...) TÓ irapdöet^i.' a Xecpév. 
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Athene; daarmee erkent hij de voortreffelijkheid van de Spartaanse zeden 
maar geeft tegelijk aan deze gemeenplaats een zodanige wending dat de 
verdienste ervoor aan Athene toevalt; dit geval lijkt op de manier waarop 
Dionysius het motief toepast. Wat Sparta betreft: Xenophon verzet zich 
juist tegen de gedachte dat haar politeia uit Kreta afkomstig zou zijn en 
wijst op het unieke karakter ervan; dit is het tweede van de zojuist 
genoemde beide motieven, dat van de rivaliteit tussen constituties1). 

Gabba schrijft één van de opmerkelijkste gevallen van mimesis in de 
CvR, de indeling van de bevolking in patriciërs en plebejers, juist 
nadrukkelijk aan Dionysius' eigen bewerking toe: "hij nam, naar men kan 
vermoeden, het voorbeeld aan de Atheense staatsinrichting"2). Het motief 
van de mimesis komt ook elders in de AR voor. Volgens 11,61,2 schrijft 
Numa zijn wetgeving aan goddelijke inspiratie door de nimf Egeria toe, 
naar het voorbeeld van Minos en Lycurgus die hun wetten aan resp. Zeus 
en Apollo dankten. In het algemeen verklaart Dionysius de Griekse aard 
van de Romeinen niet uitsluitend uit afstamming; we hebben in hoofdstuk 
3.3 gezien dat in zijn opvatting van hellenisme niet zozeer raciaal als wel 
cultureel bepaald is en voor een flink gedeelte op opvoeding, dat wil 
zeggen op overname van zeden en normen is gebaseerd. Dat Romulus bij 
oudere Griekse constituties in de leer ging is daarmee geheel in overeen
stemming. Het bezwaar van Pohlenz vervalt. 

Richten we nu onze aandacht op enkele andere tegenstrijdigheden. De 
relatie tussen senaat en volk wordt in 11,14,3 als volgt beschreven: 
Oorspronkelijk moest een volksbesluit worden gevolgd door een patrum 
auctoritas om rechtsgeldig te worden; later werd de volgorde omgekeerd 
zodat het senatusconsultum aan het volksbesluit vooraf ging. Maar in 
werkelijkheid wordt overal in de AR, ook in de boeken die de 
alleroudste geschiedenis van Rome behandelen, de verhouding tussen 
senaat en volk voorgesteld in de vorm van het probouleuma (zie 
VH,3 3,4)3). Overigens laat het régime van de koningen zoals Dionysius 
dat voorstelt, in afwijking van het in 11,14,3 gezegde, weinig ruimte voor 
eigen activiteit van de senaat4). 

Xen. Lac. 1,2; meer voorbeelden heb ik genoemd hfdst. 3.2 pag. 328 n.1. 

2) AR 11,8,1: I K rffc 'ABtjvauüv iroXi/relas, é$ &v T U S eiKdaEie (...) T Ö irapciSeî fj-a 
Xapciv. Gabba (1960) 181v. 

3) Uitzondering: IV,12,3. 

4) Pohlenz (1924) 179v. met n.5; Gabba (1960) 186v.; 208; 215. 
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Enkele contradicties op détails: De confarreatio genoemde huwelijks

rite die beschreven wordt in 11,25 lijkt reeds te zijn vergeten in 11,30,6, 

waar de Sabijnse meisjes aan de Romeinse jongens worden verbonden door 

de gemeenschap van water en vuur 'Volgens de voorvaderlijke gebruiken, 

zoals ze ook nog in onze tijd in zwang zijn"1). De détails die in 11,7 en 

21-23 over de curiones gegeven worden kloppen niet met de inlichtingen 

van Iï,64,l 2). 

De genoemde tegenstrijdigheden liggen ten dele op het terrein van de 

Romeinse rechtsgebruiken. Dionysius was op dat gebied geen specialist, en 

hij verdiepte zich in rechtskundige materie ongetwijfeld slechts inzoverre 

als het zijn centrale these ten goede kwam. Zijn ondernemingen op dit 

terrein zijn dan ook niet zeer gelukkig geweest3). Daarmee zeg ik niets 

nieuws; toch lijkt het of men dit vergeten is. Men heeft van Dionysius op 

een hem onbekend terrein meer samenhang en meer systeem verwacht dan 

waartoe hij in staat en waarin hij geïnteresseerd was. Zijn annalistische 

bronnen moeten veel tegenspraken hebben bevat; het is waarschijnlijk dat 

men bezig was deze te elimineren4). Zelf was Dionysius niet de geschikte 

persoon om deze moeilijke taak van harmonisatie tot een vlekkeloos einde 

te brengen. 

Men kan Dionysius dus tot op zekere hoogte terecht van incoherentie 

beschuldigen. Maar het is methodisch onjuist alleen op zoek te gaan naar 

punten waarop de CvR met passages elders in de AR in strijd is. Tegen

spraken zijn overal te vinden, ook in de overige delen van de Antiquita-

tes, en zelfs binnen de CvR. 

Ziehier enkele voorbeelden van tegenstrijdigheden buiten de CvR. Aan 

het eind van het proces tegen Corioianus maakt Dionysius er de balans 

van op (VII,66,1). Hij noemt dit de eerste Masb na de verdrijving van de 

koningen. Dit is in flagrante tegenspraak met een serie teksten waarin 

vroeger staseis worden genoemd: V,53,l (complot voor de terugkeer van 

de Tarquinii); VI,22,1 en 91,1 (begin en" eind van de grote rebellie die 

bekend staat als de eerste secessio); VII, 13,2 (duidelijke scheiding tussen 

AR 11,30,6: K<XT& TOUS itarpiovq (...) èöurjio-us (...) cbs Kal p-expl TÖV Ka8' 
'fljiös èin/reXowTai xpóvcov. 

2) Zie Pohlenz (1924) 164 met n.3. 

3) Schwartz (1905) 939-943. 

4) Schwartz (1905) 954. 
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de stasis rondom de eerste secessio en die welke door de graanschaarste 

wordt veroorzaakt en uitloopt op het proces tegen Coriolanus). 

In het debat over de beste staatsvorm (IV,72w.) wordt het voorstel 

van Brutus, de huidige constitutie te handhaven (IV,73,2) aangenomen door 

allen die samenzweren tegen Tarquinius; men zal alleen enkele wijzigingen 

in het hoogste ambt aanbrengen. Dit houdt dus in dat het consulaat hier 

beschouwd wordt als een variant van de monarchie. Maar aan het begin 

van het volgende boek (V,l,2) beschouwt Dionysius de staatsvorm die in 

zwang kwam direct na de verdrijving van de koningen als een aristocra

tie. 

De beschrijving van de regering van Servius Tullius zit ook vol 

tegenspraken. Soms wordt deze koning als de meest democratische 

voorgesteld die zich laat denken, maar het volgende moment ziet men hem 

bezig het gewone volk te bedriegen ten faveure van de welgestelden1). 

In VT,20,2 is Sp. Cassius voorstander van streng optreden tegen de 

Latijnen. Maar volgens VIII,69,4 wijst hij percelen grond aan diezelfde 

Latijnen en aan de Hernici toe, een gebaar dat deel uitmaakt van zijn 

demagogisch gedrag dat ingegeven wordt door streven naar tyrannie2). 

Volgens 1,21,1 tenslotte is het college van feríales in Falerii en 

Fescennium een overblijfsel van een Griekse gewoonte in deze steden. In 

11,72,2 worden de feríales in Rome ingevoerd door Numa; hun oorsprong 

blijft hier in het duister, maar in ieder geval heet het college zonder 

p allel in Griekenland te zijn. 

Dm nu enkele tegenstrijdigheden binnen de CvR. In 11,7,3 vervullen 

de cmo>:v.? een militaire rol; in 21,3 worden ze voorgesteld als priesters 

die de leeftijd voor militaire dienst te boven zijn. In 11,13,2/3 bevat de 

hiërarchie van het korps Céleres één enkele hêgemön, drie centurión en 

drie onderofficieren; in 14,4 komen alleen hêgemones voor, in het 

meervoud3). Volgens 11,9,1 bestaat de taak van het plebejische deel van 

de burgerij, behalve in landbouw en veeteelt, ook in de uitoefening van 

gewinbrengende, d.w.z. banausische beroepen; maar in 28,1 wordt de 

uitoefening van banausische beroepen juist aan de burgers ontzegd4). 

*) Gabba (1961) 98-121 heeft gepoogd deze divergerende tendensen te verklaren uit de 
inwerking op de annalistiek van de politieke strijd in Rome gedurende de laatste eeuw van 
de republiek. 

2) Sdrwartz (1905) 939. 

3) Vgl. Pol ¿nz (1924) 166, met een plausibele verklaring. 

4) Poiilenz (1924) 173 n.2. 
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Even tegenstrijdig zijn op het eerste gezicht 11,9,1, waar de plebejers 

(dêmotikoï) worden uitgesloten van het actieve politieke leven, en 14,3, 

waar een beperkt maar niet te verwaarlozen functie aan de plebs wordt 

toegewezen. De polyanthröpia wordt in 11,15-17 voorgesteld als de 

beslissende factor in de grootheid van Rome; maar volgens 11,3,3/4 (in de 

inleidende rede van Romulus) danken de Romeinen hun grandeur aan hun 

deugden; de drie eigenschappen die hier worden genoemd (dapperheid, 

ingetogenheid, rechtvaardigheid) keren in het tweede gedeelte van de 

CvR (II,18vv.), aangevuld met godvrezendheid, terug als bouwstenen voor 

het burgerleven. In 11,3,6 ziet Dionysius, bij monde van Romulus, zelfs de 

mogelijkheid onder ogen dat steden met een geringe bevolking het dankzij 

de voortreffelijkheid van hun burgers tot heerschappij brengen; hier 

verraadt hij zijn vertrouwdheid met meer gebruikelijke Griekse opvattin

gen, die hij later (11,17) zal veroordelen. 

Niet alle hier opgesomde tegenspraken kunnen worden toegeschreven 

aan Dionysius' gebrek aan kennis van de Romeinse staatsinstellingen. Soms 

komt de incoherentie voort uit het feit dat Dionysius op verschillende 

plaatsen in zijn werk verschillende Griekse equivalenten voor Romeinse 

instellingen zoekt; een deel van de verklaring ligt wellicht ook in 

Dionysius' behoefte het beste van meerdere auteurs na te volgen, zijn 

eclectische werkwijze. Met Griekse vertaling van Romeinse instituties 

hangen bijvoorbeeld de tegenspraken samen tussen 11,7,3 en 21,3 t.a.v. de 

curiones, die tussen 11,9,1 en 28,1 terzake van de vervulling van banausi-

sche functies in de stad Rome, en de ernstige tegenstrijdigheid tussen 

IV,73,2 en V,l,2 m.b.t. het karakter van de Romeinse constitutie na de 

verdrijving van de koningen: tweehoofdige monarchie of aristocratie. 

Tot zover de tegenspraken die er in de Antiquitates Romanae ook 

buiten de CvR te vinden zijn. Ze wegen op tegen de contradicties tussen 

de CvR en de rest van he* werk Nu zou het signaleren van deze 

tegenspraken licht de indruk kunnen wekken dat in Dionysius' historisch 

werk samenhang ver te zoeken is. In werkelijkheid zijn de Antiquitates 

niet zo incoherent. Voor ons doel is het vooral van belang naar punten 

van overeenstemming tussen de CvR en de overige delen van de AR te 

speuren. Het schema van de vier kardinale deugden dat als kader dient 

voor de maatregelen in het laatste deel van de CvR (11,18-29) wordt al in 

1,5,3 aangekondigd (vgl ook 1,4,2 en 11,3,4). Bovendien zijn drie van deze 

vier deugden ook het doel dat Numa met zijn wetgeving wil bereiken. 

Volgens 11,62,5 geeft de koning door middel van zijn maatregelen onder-



358 

richt in eusebeia en dikaiosynê. De in de hoofdstukken 63-73 opgesomde 

priestercolleges dragen uiteraard bij tot eusebeia. De laatste 

hoofdstukken van de wetgeving van Numa bevatten maatregelen ter 

bevordering van euteleia (soberheid), söphrosynê, homonoia (eendracht) en 

dikaiosynê; deze vier deugden nemen samen de plaats in die in de 

aankondiging 11,62,5 wordt bezet door de dikaiosynê. Dezelfde deugden 

vinden we ook in de CvR in eikaars nabijheid: söphrosynê en dikaiosynê 

vormen een paar in 11,18,1 (hier met homonoia) en in 24,2; euteleia en 

söphrosynê komen samen voor in 23,3. De dapperheid moets uiteraard 

ontbreken in de wetgeving van de vredelievende koning Numa. 

De maatregelen door Romulus genomen met het oog op polyanthröpia 

(11,15-17) worden voltooid door het besluit van Servius Tullius (IV,22,3w.) 

om aan vrijgelatenen het burgerrecht te geven. De uitweiding over de 

kleinzieligheid van de Grieken over dit onderwerp (11,17) heeft een 

pendant in een analoge uiteenzetting naar aanleiding van de milde 

behandeling van de inwoners van Tusculum (XTVjó)1). 

In 11,14,3 worden drie privileges toegekend aan het volk: de keuze 

van magistraten, de bekrachtiging van wetten en de beslissing over oorlog 

en vrede. Deze bevoegdheden keren in vrijwel identieke termen terug in 

de passages IV,20,2; VI,66,3 en VH,56,32).Het verbod voor de Romeinen 

om banausische arbeid te verrichten (11,28,1) wordt herhaald in IX,25,23). 

De taakverdeling in de polis tussen patriciërs en plebejers, waarbij de 

eerstgenoemden zich met de regering en de politiek belasten en de 

anderen de economische functies vervullen (11,9,1; 28,3) brengt ook een 

ruimtelijke schei .':aïg met zich mee: De patriciërs wonen in de stad 

(asty); de plebejers verblijven op het platteland en bezoeken de stad 

alleen op marktdagen (nundinae). Deze situatie herhaalt zich in X,l,44), 

met dit verschil evenwel dat de scheiding van de twee orden in 11,9,1 

wordt voorgesteld als een maatregel die de eendracht onder de burgers 

bevorderde, tenvjji zij in X,l,4 juist tot tweedracht en tot de noodzaak 

van wetscodificarie leidt. De vergelijking tussen 11,29,1 en 111,61,3 laat 

X) ZAG ook Gabba (195?) 366-368); en hiervoor hfdst. 3.2 pag. 317w. 

2) Taeger (1922) 12?. niet verwijzing naar Polybius VI,14; Pohlenz (1924) 164v. n.3; Balsdon 
(1971) 19 n.10. 

3) Pohlenz (1924) 164v. n.3. 

4) Anders X,48,4: daar bestaat een stedelijke massa, Kcttè iróXtv öx^os, naast de op het 
platteland gevestigde plebs. 
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een blik toe in Dionysius' werkmethode. In 111,61,3 vermeldt hij 

verschillende meningen over de oorsprong van de fasces cum securi. 

Volgens sommigen zou Tarquinius Priscus ze vanuit zijn Etruskische 

vaderstad naar Rome hebben meegenomen; volgens anderen zou reeds 

Romulus ze hebben geïntroduceerd. Dionysius doet zelf een 

bemiddelingspoging tussen de twee opinies; belangrijker is echter dat hij 

in 11,29 blijkt te hebben gekozen voor één van de twee1). Een voorval in 

VI,29,4 en een klacht in VI,74,2, ten tijde van de eerste secessio, 

herinneren aan 11,28,3. Daar geeft Romulus het goede voorbeeld bij een 

eerlijke verdeling van de krijgsbuit, zodat zijn soldaten de krijgsdienst 

bereidwillig op zich nemen: een duidelijke toespeling op de standenstrijd. 

De conclusie moet zijn dat er geen reden is vast te houden aan een 

geïsoleerde positie van de Constitutie van Romulus binnen het geheel van 

de AR en voortvloeiend uit een uitzonderlijke bronnensituatie. Als de 

CvR desondanks een opvallend karakter heeft ligt de verklaring ervoor in 

de opzet die Dionysius ermee had. 

Pohlenz (1924) n3 benadrukt vooral de tegenspraak tussen deze twee passages. Volgens 
hem had Dionysius zich zijn keus in de CvR moeten herinneren als hij deze al had ingelast 
in de AR voordat hij boek UI schreef. 
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4.1.2 Het schema van de politeia 

Het is vooral de opbouw van de Constitutie van Romulus geweest die 
de aandacht op deze passage in de Antiquitates Romanae heeft gevestigd. 
Haar heldere dispositie zette de CvR als een duidelijk herkenbaar 
onderdeel apart binnen Dionysius* geschiedwerk. Omdat men Dionysius zelf 
een dergelijke compositie niet toevertrouwde werd de pamflettheorie 
gelanceerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de overvloedige Griekse 
invloed die in de CvR valt waar te nemen en die al door Pohlenz in 1924 
scherp was geanalyseerd op rekening van Dionysius zelf komt. In de 
vorige paragraaf is aannemelijk gemaakt dat de contradicties die er hier 
en daar zijn tussen de CvR en de overige delen van de Antiquitates op 
zichzelf geen argument tegen Dionysius* auteurschap vormen. Als kan 
worden aangetoond dat Dionysius, wiens vermogen tot compositie van 
grotere gehelen in het verleden wellicht ook te laag is getaxeerd, bij de 
samenstelling van de CvR kon teruggrijpen op klassieke modellen, is 
daarmee een voornaam argument aangereikt om Dionysius zelf als de 
auteur van de CvR te beschouwen. 

In deze § wordt daartoe de opbouw van de Constitutie van Romulus 
vergeleken met die van Plato*s Wetten, met Isokrates* Areopagiticus en 
met Aristoteles* ontwerp van een ideale staat in Politica boek VII en VIII; 
tenslotte wordt ook Dionysius* verslag van de wetgeving van Servius 
Yuilius (AR IV, 13-26) aar-gevoerd, waar zich in verzwakte vorm hetzelfde 
dirposiJcschema laat waarner. ,a„ 

Uitgangspunt van dez**, vergelijking, die in schematische vorm zal 
worden gepresenteerd, is de cvertinging dat de politeia, in de zin van een 
beschrijving van een (ideale of historische) staat, in de vierde eeuw 
v.Chr. en in de hellenistisch.?, periode ên min of meer afgebakend genre 
heeft gevormd en dat Dionysius zich daarbij aansloot (in zijn geval wel 
door directe concentratie op de prototypen, de genoemde ideale staten 
van Plato, Isokrates en Aristoteles). Deze politeia bestond uit een reeks 
van topoi die in een tamelijk nauw omschreven vaste volgorde werden 
gepresenteerd1). Deze topoi worden hier met codes aangeduid2); de 

*) De schrijver heeft materiaal vv-.iameld en bewerkt over dit genre politeia met het oog 
op een latere publicatie. Behalve " . de hierboven genoemde teksten wordt het schema ook 
aangetroffen in : Aristophanes, Ecclesiazusae 555/590-688. - Isokrates XI (Bousiris).-
Isokrates XII,117b-181 (PmathencJcus)(xam of meer). - Stadswet van Cyrene: SEG IX,L-
Rc-cataeus van Abdera, Egyptisch; conrt'tutie, in: Diodorus Siculus 1,70-93 = FGrH 264 fr. 
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nummering is gebaseerd op de Wetten van Plato, het meest omvangrijke 

en meest "regelmatige" specimen van het genre. 

a) topoi met een vaste plaats in de reeks: 

pO = prooemium 

pl = afbakening burgerrecht; indeling van burgerij en land 
plA/plB: er worden twee soorten indeling gegeven 

p2 = het bestuursapparaat # 

p2.0 = volksvergadering 
p2.1 = raad 
p2.2 = bestuursbeambten 
p2.3 = priesterschappen 
p2.4 = militaire commandanten 
p2.5 = rechterlijke macht 

p3 = wetten voor het dagelijks leven 
p3.1 = cultus 
p3.2 = huwelijk, voortplanting en gezin 
p3.3 = opvoeding en cultuur 
p3.4 = dienstplicht 
p3.5 = syssitiën 
p3.6 = economisch leven, waaronder de landbouw 
p3.7 = de agora 
p3.8 = symbolaia (civielrecht) 
p3.9 = rechtspraak 
p3.10 = omgang met vreemdelingen 
p3.11 = eerbied voor de ouderdom 
p3.12 = begrafenisgewoonten 

b) topoi met een variërende plaats: 

E l = eendracht en stabiliteit 
E2 = geschreven en ongeschreven wetten; nomoi en epitêdeumata 

"5. -Idem, Staatsinrichting van Mozes, in: Diod.Sic. XL,3. - Megasthenes, Indische 
,^tsinrichting, in: Diod.Sic. 11,39,5-42,4 = Jacoby, FGrH 715 fr. 4 (2e deel); Strabo XV, 
1,39-60 = FGrH 715 fr. 19; 20; 27b; 31; 33; Arrianus, Ind. 10,8-13/17 = FGrH 715 fr. 16; 19; 
20. De aanwezigheid van het schema kan worden vermoed in de volgende gevallen: 
önesicritus, Beschrijving van het land van Musicanus: Strabo XV,l,21-24; 34; 54 = FGrH 134 
fr. 22; 24; 25. -fambulus, Eilanden van de Zon: Diod.Sic. 11,55-60. -"Zaleucus", Wetten en 
Prooemia: Diod.Sic. Xü,20-21; Cicero, Leg. H14; Stobaeus IV,2,19 Hense = H.Thesleff, The 
pythagorean texts of the hellenistic period (Abo 1965) 225-228. -MCharondasM, Wetten en 
Prooemia: Diod.Sic. Xn,ll,4-19; Cicero, Leg. 11,14; Stobaeus IV,2,24 Hense = Thesleff (1965) 
60w. -"Archytas", Ilepl VÓJJLW Kal 8iKaLoowas: Stobaeus IV,1,135-138 Hense = Thesleff 
(1965) 33-35. - MHippodamusM, Ilepl iroXiTetas: Stobaeus IV,34,71 en IV,l,93-95 Hense = 
Thesleff (1965) 97-102. De aanwezigheid van de stadswet van Cyrene in deze opsomming 
•ïi.̂ .t zien dat het niet uitsluitend om een litterair genre gaat. 

Niet alle uit de oudheid bewaarde politeiai zijn volgens dit schema gebouwd; men vindt 
'r (nog) niet in Pseudo-Xenophon, Staatsinrichting der Atheners en evenmin in Xenophon, 
S-c itsinrickting der Spartanen. 

^ Voor de vaste topoi samengesteld met de letter p, van politeia. Voor de codering van de 
'^•'oi met wisselende plaats is de letter E gekozen, omdat het hier vaak om passages met 
:en ethische inhoud gaat. 
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E3 = bestendiging, resp. vernieuwing van de wetten 
E4 = pofyanthröpia 

E5 = herkomst van de wetten; ontleningen door anderen 

De vaste reeks topoi bestaat dus uit de volgende hoofdonderdelen: 

pO = prooemium 
pl = indeling van volk en land 
p2 = bestuur 
p3 = het "wetboek". 

A. De Constitutie van Romulus (AR 11,3-29) 

Rede van Romulus (3,1-4, la) 
aankondiging van de kosmos politeias (3,1a) 
Romulus belegt een vergadering (3,1b) 

pO prooemium: het belang van een goede staatsinrichting (3,1-6) 
n.b.: deze passage wordt geanalyseerd in hfdst. 4.2 

keuze van een regeringsvorm voorgelegd (3,7) 

Romulus' rol (3,8) 
afsluiting (4,1a) 

p2A Vestiging van een monarchie; Romulus wordt koning (4,lb-7,la) 

keuze voor een monarchie (4,ïb-2a) 

keuze voor Romulus (4,2b) 

goddelijke instemming met de keus van Romulus (4,2c-6,la) 
de auspicia (5,1-5) 

ratificatie van Romulus' verkiezing als koning (6,1b) 

(p3.1) uitweiding over de auspicia (6,lc-4) 
de instelling door Romulus (6,1c) 
het verval (6,2-4) 
afsluitende opmerking (7,1a) 

De Constitutie vat. Romulus (7,lb-29,2) 
inleiding op Romulus' regeringsperiode (7,1b) 
aankondiging van de kosmos tês politeias (7,2a) 

pl Twee indelingen van de bevolking (7,2b-la) 

plA eerste indeling, volgens de grootste gelijkheid (7,2b-4) 

plB tweede indeling, kata ten axian (8,1-4) 

E l taakverdeling en eendracht tussen de kreittones en de 
hêttones (beteren en minderen) (9,l-12,la) 

taakverdeling (9,1) 
clientela (9,2-11,3) 
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afsluiting (12,1a) 

p2 Het bestuur (12,lb-15,la) 

p2.1 de senaat (12,lb-13,la) 

p2.4 de Celeres (13,lb-14,la) 

p2 taakverdeling tussen koning, senaat en volk (14,lb-3) 

p2.4 militaire organisatie (14,4) 

afsluiting (15,1a) 

E4 Maatregelen tb.v.pofyanthröpia (15,lb-18,la) 

het grootbrengen van kinderen (15,2) 

het asiel (15,3-4) 

behandeling van overwonnen steden (16,1-3) 

E5 vergelijking Rome-Griekenland (17,1-4) 

afsluiting (18,1a) 

p3 Maatregelen voor het welzijn van de stad: het Vetboek" (18,1-29,2) 

pO tweede prooemium (18,lb-2a) 
n.b. deze passage wordt geanalyseerd in hfdst. 4.2 

p3.1 de cultus (18,2b-23,6) 
tempels, altaren en beelden (18,2c) 
theologie (18,3-21,la) 

p2.3 priesterschappen (21, lb-23, la) 
p3.5 offerfeesten in de fratriën (23,lb-6) 

wetten en instellingen ter bevordering van söphrosynê en 
dikaiosynê (24,1-29,2) 

pO + E2 derde prooemium (24,1-3) 
n.D. deze passage wordt geanalyseerd in hfdst. 4.2 

p3.2 huwelijk (24,4-26,la) 
p3.3 disciplinering van de jeugd (26,lb-27,5) 

afsluiting (27,5b) 
p3.4+6 arbeidsverdeling; de economie f28,1-3) 
pO + E2 vierde prooemium (28,1a) (zie hfdst.4.2) 

arbeidsdeling (28,lb-2) 
p3.7 bezoek aan de agora (28,3a) 

gelijke verdeling van oorlogsbuit (28,3b) 
p3.9 rechtspraak (29,1) 

afsluiting (29,2) 
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B. Plato, Wetten IV,715e-XII,969b 

pO Prooemium (715e-734e) 
overgang; er zijn twee onderdelen in de politeia, 

namelijk instelling van de ambten en wetgeving ter 
toepassing door de ambten 

pl Indeling van burgerij en land (735a-747e) 
zuivering van de burgerschap (735b w.) 

plA verdeling van grond, behuizing en burgerij in merê (736c-741e) 
prooemium (736e-737b) 
de indeling (737b-d) 
het ideale getal 5040 (737e-738b) 
het aandeel van de goden (738b-e) 
landverdeling (739e-740a) 

(E4) maatregelen ter stabilisatie van het bevolkingsgetal 
(740b-741a) 

prooemium achteraf (741a-741e) 

plB indeling op grond van census (741e-744a) 
verbod op bezit van goud en zilver; geen expansieve 
politiek voeren; opmerkingen over chrêmatismos 
(geldverdienen); streven naar een zo gering mogelijk 
aantal processen 

instelling van vier censusklassen (744a-d) 
eerste aankondiging van het kaVaxian - beginsel; 
instelling van minimum- en maximumcensus 

plA twaalfdeling van polis en land en van de mannen (745b-747e) 
indeling (745b-e) 
belang van getallenschematiek (746d-747d) 
invloed van de bodem (747d-e) 

p2 Instelling van de ambten (751a-768e) 
preliminaire opmerkingen (751al-b2) 

p2A overgangsregeling (751b2-753d6) 
(E3) Ie moeilijkheid: hoe komt men in een nieuw gestichte 

stad aan goede archonten; 2e moeilijkheid: ten tijde van 
de stichting kunnen ook de burgers de wetten weigeren; 
noodzaak van een overgangsregeling 

p2B.2 verkiezing van 37 nomophylakes (wetswachters) m.m.v. Knossos 
(753d) 

p2A overgangsregeling (753d7-754d4); moeilijkheid: wie moet 
op de inrichting van de politeia en op de keuze van de 
archonten toezien? oplossing: keuze van 200 nomophyla
kes m.m.v. Knossos] 

p2B.2 eerste functies van de nomophylakes; duur van hun ambt (754d4-
755b6) 

p2B.4 militaire ambten (755c-756b) 



365 

p2B.l de raad (756b-e) 
(El) de twee soorten gelijkheid, de arithmetische en de 

geometrische (kat'axiari) (756e-758a) 

p2B.l de prytanen (758a-e) 

p2B.3 priesterschappen (759a-760a) 

p2B.2+4 de agronomen: bewaking en justitie op het platteland (760b-763c) 

p2B.2 overige bestuursbeambten (763c-766d) 

p2B.5 de gerechtshoven (766d-768c) 
epiloog; aankondiging van de uitwerking van de processen 
(768c-e) 

p3 Wetgeving (768e-960b) 
pO preliminaire opmerkingen; toespraak tot de nomophylakes 

(768e-771a) 

p3.1 de cultus in de stad en haar onderdelen (771a-772d) 
nieuwe voordelen van het getal 5040 (771a w.) 
betekenis van de cultus voor het sociaal contact in de 
stad, en voor de huwelijken (jongens- en meisjeskoren) 

p3.2 huwelijk en gezin (772d-785b) 
(o.a.:) de slaven (776b w.) 
het huis (778a) 

(p3.5) de syssitiën der vrouwen (780d w.) 
de voortplanting (783d w.) 

p3.3 de opvoeding (788a-824a) 
E2 (o.a.:) geschreven en ongeschreven wetten (793a-d) 

muziek en dans (798e w.) 
dichtkunst (801a w.) 
opvoeding van de vrouwen (805d-806d) 
schoolonderwijs, de wetenschappen (808c w.) 
de jacht (822d w.) 

godsdienstige feesten (828a-d) 
getallenschematiek 

p3.4 .krijgstoerusting (828d-835b) 

invloed van verkeerde constituties (832c-e) 

de erotiek (835b-842a) 

p3.5 syssitiën (842b) 

p3.6 levensonderhoud; inrichting van de economie (842e-848c) 
woningen (848c-849a) 

p3.7 de markt (849a-850c) 

p3.8 dikai en symbolaia (straf- en civielrecht) (853a-958c) 
een deel van de dikai is al besproken; het grootste deel 
nog niet 
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tempelschending (prooemium en wet) (853d w.) 
omverwerping van de staatsvorm (856b w.) 
verraad (856e) 
diefstal (857a) 

principes van het strafrecht (857b-864b) 
moord (864c w.) 
geweldpleging (874d w.) 
misdaden tegen de godsdienst (885b-910d) 

prooemium: theologie (885b-907d) 
de wet (907d-910d) 

civielrecht, o.a. familierecht (913a-932d) 
waanzinnigen e.d. (932e-934c) 
procesrecht (934c-936e) 
misdrijven tegen de staat (941a-942a) 
militair recht (942a-945b) 
euthyna (verantwoording) (945b-948b) 
de eed (948b-949c) 

p3.10 buitenlandse betrekkingen (949e-953e) 
gemengde bepalingen (953e-956b) 

p3.9 rechtbanken (956b-958c) 

p3.12 begrafenissen (958c-960b) 
recapitulatie en overgang (958c/d) 

p2C + E3 ter bestendiging van de wet: de Nachtelijke Raad (XII,960-969b) 

C. Isókrates, Areopagiticus 11-56 

pO prooemium (11-19) 
het belang van een goede politeia (11/13-14) 
vergelijking tussen de voorvaderlijke en de huidige 
politeia, met het oog op een keuze uit de twee 

de voorvaderlijke demokratie (20-56a) 

pl + 2 het syntagma têspoliteias (de geleding van de staat) (20-27) 
algemene kenschetsing m.b.v. de begrippen demokratie, 
vrijheid, gelijkheid (isonomia) en voorspoed 

plA + B de twee soorten gelijkheid: voorkeur voor die kata ten axian 
(21-22a) 

p2.2 de ambten niet geloot maar gekozen (22b-23) 
E l harmonische taakverdeling tussen volk en welgestelden; 

het volk is soeverein, kiest en controleert de beambten, 
maar de welgestolden bekleden de ambten (24-27) 

p3 ta katWhêmeran (de maatregelen voor het dagelijks leven) (28-35) 
deze maatregelen waren in overeenstemming met het 
syntagma tês politeias 

p3.1 de godsdienst (29-30) 
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soberheid en nauwgezetheid in het nakomen van de 
traditionele verplichtingen 

ta pros sphas autous (de onderlinge betrekkingen) (31-35) 
E l -eendracht tussen armen en rijken 
p3.6 -werkverdeling: de rijken leveren hun kapitaal, de armen 

hun arbeid, tot wederzijds voordeel 
p3.8+9 -rechtszekerheid inzake symbolaia 

p2.1 + 5 de Areopagus (36-56a) 
toezicht op de zeden, niet alleen bij kinderen maar ook 
bij volwassenen; rol van de Areopagus hierin (37b-39a) 

E2 uitgangspunten van de Areopagus: geen gedetailleerde 
geschreven wetten, maar dagelijkse betrachting van de goede 
zeden (39b-42) 

p3.3 opvoeding en zedentoezicht (43-5 la) 
-de jeugd (43) 

p3.6 -twee klassen, met twee soorten epitêdeumata (44/5) 
plB + p3.5? -verdeling van de stad in kömai, van het land in dêmoi; 

toezicht van de Areopagus (46a) 
E2 -twee principes bij het zedentoezicht: preventie en straf 

(46b-48a) 
-de resultaten (toegespitst op de jongeren) (48b-49): 

p3.6 -ieder blijft bij zijn eigen epitêdeuma; binnen de 
eigen stand heerst wedijver 

p3.7 -mijding van de agora 
p3.11 -eerbiea voor ouderen 
p3.5 -niet eten en drinkenin herbergen e.d. 

uitval naar de aan Isokrates voorafgaande generatie 
(50-51a) 

E l effect van de Areopagus-constitutie naar binnen (eendracht) 
en naar buiten (op Hellenen en barbaren) (51b-52a) 

p3.6 + 7 -leven op net land i.p.v. in de stad, in soberheid (52b-
53a) 
-bescheiden welvaart voor allen (contrast met het 
vervallen heden) (53b-54) 

recapitulatie en epiloog (55/6a) 
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D. Aristoteles, Politica W en VEI1) 

pOA eerste prooemium (oudste versie): het beste leven voor stad en 
enkeling (1323al4-24a4) 

pOB **eerste prooemium (jongere versie): heerschappij; het beste leven 
voor stad en enkeling (voortzetting) (24a5-25b32) 

plA Omvang en aard van burgerij en grondgebied (hypotheseis = condities, of 
hylê= materiaal) (25b33-28a21) 

het aantal van de burgers (26a5-26b33) 
E4 pofyanthröpia (26a24w.) 

omvang en ligging van het grondgebied met het oog op autarkie 
(26b26w.) 

aard van de burgerij (27bl6-28a22) 

plbB Interne structuur van de ideale staat; de "delen van de stad": de 6 erga 
(taken) en de 2 merê (delen) (28al-31b24) 

(El) verdeling (kat'axian) (29al7) 

p2B.3 de priesterschap (29a27) 
"geschiedenis van het kastesysteem (29a40-29b35) 

p3.5 de syssitiën (29b5-23) 

verdeling van land en slaven (29b36-30a33) 
(p3.5 +E1) syssitiën, i.v.m. landverdeling (30a3-13); gelijkheid (30al7) 

hg|m^ en aanleg van de stad; bebouwing van het platteland (30a34-

(p3.5) syssitiën, i.y.m. stadsaanleg en muurverdediging (31al9-28) 
e gymnasia (31a35-31bl) 

3.5) syssitiën van de priesters (3 lb4w.) 
3.5/p2B) syssitiën voor de plattelandspolitie (31bl3w.) 

p3 De opvoeding (31b24-42b34) 

pO "tweede prooemium: Het doel van het leven in de stad is gelegen in 
eudaimonia; die bestaat uit de aretê (voortreffelijkheid van haar 
burgers): dapperheid, rechtvaardigheid, ingetogenheid m verstand; 
het doel is niet gelegen in overheersing. Besturen en bestuurd 
worden. De delen van de ziel; de drie factoren voor nretê: physis, 
ethos en logos; de opvoeding (31b24-34b28) 

p3.2 huwelijk en geboorte (34b29-36a2) 

p3.3A opvoeding van kinderen t.m. 7 jaar (36a3-37a7) 
(p2B) depaidonomos (jeugdopziener) (36a30) 

Zie W.Theiler, "Bau und Zeit der aristotelischen Politik", MH 9 (1952) 65-78. De boeken 
Vu en Vul vormen volgens Theiler de ocr-politeia en zijn, ook in de vorm, sterk 
afhankelijk van Plato's Wetten (datering: plm. 345 v.Chr.). Enkele passages zijn later (niet 
voor 335) ingevoegd, namelijk de met * gemarkeerde gedeeltelijk en de met ** gemarkeerde 
geheel. 
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p3.3B de opvoeding van 7-21 jarigen (37al l-42b34) 
-inleiding: noodzaak van wetgeving t.b.v. publieke opvoeding 
(37all-37b5) 
-het curriculum (37b5-42b34) 

proloog: geen banausische taken doen; wijze van studie in 
de vrije man waardige wetenschappen (37b5-21) 

-de vier gewone vakken (37b21-38a30) 
muziek i.v.m. scholê en diagögê (vrije tijd en verpozing) 
(36b27-38a30) 
nuttigheid en andere doeleinden (38a30-b4) 

-*athletiek en gymnastiek (38b4-39al0) 
-muziek (39all-42b34) 

drie doeleinden van muziek; zelf beoefenen? (39all-bl0) 
de doeleinden van muziek: uitwerking (39bl0-40bl9) 

ethische vorming door muziek (40a7-b9) 
zelf beoefenen of niet? (40b20-41bl8) 
keuze van melodieën en ritmen (41bl9-42b34) 

*drie doeleinden van muziek (41b38w.) 
*katharsis (42a4-18) 
**de pedagogisch bruikbare modi (42al8-bl7) 
**coda: modi Lv.m. leeftijd (42bl7-slot) 

E. De wetten van Servius Tullius (AR IV,13,l-25,2) 

(pl) verdeling staatsland aan theten (13,1) 

p3.8 vijftig wetten m.b.t. contracten en strafzaken (13,1) 

uitbreiding van Rome met enkele heuvels; de huidige omvang 
(13,2-5) 

plA Indeling van stad en platteland (14,1-15,6) 

indeling van de stad en haar bewoners in vier tribus (14,1-5) 
(p2.2) phylarchoi en kömarchoi (districts- en wijkhoofden) 

(p2.3) de Compitalia en de daarbij dienstdoende priesters (14,3-5) 

indeling van het platteland; de pagi (15,1-4) 

archonten; Paganalia, o.a. met het oog op de census (15,3-4) 

cultus van Juno Lucina, Venus Libitina en Juventas (i.v.m. geboorte, 
dood en volwassenheid) (15,5) 

de uitvoering van de census (15,6) 

de census (16,1-22,2): 
plB -de indeling in 193 centuriae en 5 classes (16,1-19,4) 
p2.0 -de volksvergadering in centuriën (20,1-21,3) 
(El) eendracht 
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0*3.1) het reinigingsoffer (22,1-2) 

E4 potyanthröpia (22,3-24,8) 
TiiÜms' maatregelen i.v.m. vrijlating (22,3-4) 
Tullius' rede ter overtuiging van de patriciërs (23,1-7) 
de vrijlating vroeger (24,l-4a) 
de vrijlating nu (24,4b-6) 
voorstellen ter verbetering (24,7/8) 

p3.9 maatregelen inzake de rechtspraak 

De overeenstemming tussen deze vijf constituties is zeker niet 
volledig, maar in de opeenvolging van de topoi zit zoveel regelmaat dat 
toeval uitgesloten moet worden geacht: Alle vijf de politeiai zijn naar 
hetzelfde model geschreven.De hoofdonderdelen (prooemium, verdeling van 
land en volk, bestuursinrichting en wetboek]) zijn in elk van deze gevallen 
te herkennen, alleen ontbreekt het prooemium in de Wetten van Servius 
Tullius. 

Soms wordt het beeld verstoord doordat de ene topos ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de andere. Zo komen we de syssitiën in Aristotles, 

politeia telkens herhaald tegen onder andere onderdelen; ditzelfde geldt 
voor de cultusonderdelen die in de Wetten van Servius Tullius naar 
aanleiding van de censusprocedure worden behandeld. In de Areopagiticus 
zijn enkele topoi behandeld in samenhang met de Areopagus, gevolg van 
de centrale plaats die Isokrates aan deze raad wil toekennen. Plato heeft 
een omvangrijke theologische excurs ondergebracht onder topos p3.8, naar 
aanleiding van de strafrechtelijke behandeling van heiligschennis. Uit de 
schema's wordt ook duidelijk dat de Nachtelijke Raad in Plato's Wetten 
en de Areopagus in Isokrates Vu dezelfde plaats in de opbouw van de 
politeia innemen. De overeenkomst in opbouw tussen Plato's Wetten en 
Aristoteles, Politica VU en Vul is ook opgemerkt door Theiler; deze 
neemt aan dat Aristoteles* politeia in de ons overgeleverde vorm niet 
compleet is1). 

De grootste overeenstemming bestaat tussen de Constitutie van 
Romulus en Plato's Wetten. De Wetten van Servius Tullius voldoen 
hooguit bij benadering aan het schema; toch valt, in vergelijking met de 
CvR, de overeenkomstige positie van de maatregelen ter bevordering van 
potyanthröpia op. Een vergelijking met de wetgeving van Numa Pompilius 
(AR 11,63,1-76,3) was niet zinvol: Numa's regelingen betroffen vrijwel 
alleen de cultus en ze worden door Dionysius uitdrukkelijk als een 
aanvulling van de constitutie van Romulus gepresenteerd (63,2). 

x) Theiler, MH 9 (1952) 67. 
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4.2 Ethica en rhetorica in de Constitutie van Romulus 

De Constitutie van Romulus bevat een groot aantal opmerkingen van 

ethische aard (de voornaamste zijn te vinden in het prooemium - cap.3 -; 

18,1/2; 24,1-3 en 28,l/2)1). Romulus' stad is een opvoedingsstaat; de 

staatsvorm (schéma tës politeias - 3,5) wekt de voor het welslagen van de 

kolonie noodzakelijke morele eigenschappen, voornamelijk door de 

werkzaamheden (epitêdeumata) zó te verdelen dat deze de burgers 

trainen in de gewenste kwaliteiten en zedenbederf voorkomen wordt. We 

vinden er ook een passage waarin aan de welsprekendheid in Rome een 

rol wordt toegekend (11,2/3); dit gedeelte hangt inhoudelijk aantoonbaar 

samen met de ethiek die aan de CvR ten grondslag ligt. De betekenis van 

deze passage over de rhetorica mag niet worden onderschat: door aan de 

Romeinen van de archaïsche tijd de gave van de welsprekendheid toe te 

kennen week Dionysius af van de gangbare mening die aan de vroegste 

generaties Romeinen juist elke vorm van welsprekendheid nadrukkelijk 

ontzegde2). De door Romulus gestichte polis moest in alle opzichten als 

een voorbeeldige Griekse stad worden voorgesteld en kon dus rhetorische 

activiteit zeker niet ontberen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat 

Dionysius' grondgedachten inzake politieke ethiek waren en op welke 

wijze de rhetorica daarin was ingebed. 

Startpunt is het prooemium, d.w.z. de redevoering die Romulus hield 

tot de kolonisten ter gelegenheid van de stichting van de stad. Nadat de 

gracht en de muren waren aangelegd en ook de huizen waren opgetrok

ken, belegde Romulus een vergadering ter voorbereiding op de keuze van 

een juiste bestuursvorm; daar stak de jongeman een homilie af op basis 

van suggesties die zijn grootvader Numitor hem had gedaan. 

De gedachtengang in het prooemium komt op het volgende neer: De 

voorspoed en groei van de pas gestichte stad hangen niet van de kwaliteit 

x) Verder: verspreide opmerkingen in AR 11,9,2/3; 10,4; 24,4-6; 25,4/5; 26,1 en 3; 29,1. 
Relevante passages buiten de CvR: Dem. 36(208,18 - 209,2); AR 1,4,2/3; 5,2/3; en (o.a.) 
V,66,4 - 68,l. 

2) Cicero, De Oratore 1,37: An vero tibi Romulus Ule out pastores et convenas congregasse, 
aut Sabinorum conubia coniunxisse, aut finitimorum vim repressisse eloquentia videtur, non 
consilio et sapientia singulari? - Ineditum Vaticanum cap. I (ed.pr. H.von Arnim, Hermes 27 
(1892) 118-130): CK>K kfiovkowo ol iraXatoi ,P(i)p.aUi>v (...) 0090Í etvat SoKelv, ö6sv 
oi)8è è8f|p<i)v rf|v 86|av oeivónfa k&ycav (met een beroep op Dicaearchus' 
cultuurtheorie, fr.31W). Vgl. Cavallaro (1973/4) vooral 123v.: een niet geslaagde poging te 
bewijzen dat het Ineditum van Caecilius moet stammen. 
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van de verdedigingswerken en van de privéhuizen in de stad af, maar van 

morele eigenschappen. In de buitenlandse oorlogen en in de botsingen 

tussen de burgers onderling die de stad zeker te wachten staan zullen het 

de militaire kracht en de saamhorigheid van de burgers zijn die de stad 

moeten redden. Militaire kracht hangt af van moed én oefening, eendracht 

is het resultaat van een bezonnen en rechtvaardig privéleven van de 

burgers. En deze zedelijke kwaliteiten worden bij de burgers alleen 

gewekt door en verstandig ingerichte constitutie; een slechte inrichting 

van het leven der burgers daarentegen heeft lafheid, hebzucht en 

verslaving aan schandelijke begeerten tot gevolg. Kortom (§ 6): alleen van 

de constitutie hangt het af of een stad vrij kan blijven en zelfs de 

heerschappij over anderen kan bereiken. Romulus stelt de burgers van het 

nieuwe Rome dus voor de keus welke staatsinrichting zij willen. 

Deze gedachtengang is logisch opgebouwd: Dionysius onderscheidt een 

doel waarnaar de stad moet streven, de manieren om dit doel te bereiken, 

en de voorwaarden om tot dit doel te geraken. Het geheel staat in het 

teken van de gevaren die de jonge stad, zoals elke stad, zullen bedreigen, 

gesplitst naar uit- en inwendige ("in buitenlandse oorlogen" - "tijdens 

interne woelingen"1); daarmee corresponderen in 3,5 de, nu figuurlijk 

opgevatte, "onneembare muren voor het gemenebest" en de 'Veilige 

onderkomens voor de particuliere levens"2)). De doelen waarnaar volgens 

Dionysius de stad moet streven zijn deels statisch: "veiligheid" (3,2), 

'Vrijheid" (3,6) en 'Voorspoed" (3,3), deels dynamisch: "groei" (3,3) en 

"heerschappij over anderen" (3,6)3); deze twee doelen komen in het 

vervolg van de CvR terug. 

Ook met de aanduidingen die in het prooemium gegeven worden van 

de voor het welslagen van de stad noodzakelijke kwaliteiten preludert 

Dionysius op de ethiek die in het verdere verloop van de CvR zal 

worden uitgewerkt: 

^ Resp. èv \LÏV T O I S ó8vetou5 'ïroXéjxois en èv 8è T O I S è^cpuXtois Tapaxais. 

2) Resp. TetxTl ( . . . ) dvdXcora TC5 K O I V C Ö en KaTcryüry&s T O I S èavrcöv plots dotpaXets. 

3) Resp. acimpta (3,2; vgl. 3,3: TÓL acóSovra); èXevÖepta (3,6); eföai^ova (3,3); 
\Leyókt\v yzvèoQai (3,3); èTépcov <Spxea6ca (3,6); samenvattend: eimporyla (3,6) = 
voorspoed. 
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militaire kracht: eendracht: 
3,4-durf en oefening -ingetogen en rechtvaardig leven van de 

enkeling 
3,5 -oefening in de krijg -beheersing van de begeerten 

-vechters -mannen die rechtvaardigheid en andere 
deugden betrachten 

tegenover tegenover 
slappelingen hebzuchtigen en slaven van schandelijke 

begeerten1!. 

In feite zijn hier al drie van de vier eigenschappen vertegenwoordigd die 

in 18,1/2 en 24,1-3 als fundamenteel voor de constitutie zullen worden 

beschreven: godsvrucht, rechtvaardigheid, ingetogenheid, dapperheid. Ook 

de combinatie van kracht naar buiten en cohesie naar binnen heeft een 

vervolg: In 7,2 heet de door Romulus geschapen constitutie "bij uitstek 

toereikend in vredestijd en tijdens oorlogen"2). Aan de eendracht zijn dan 

vooral cap. 9-11 gewijd, aan de militaire kracht wordt in 14,4 aandacht 

besteed, gezamenlijk komen deze twee elementen weer in 28,2/3 ter 

sprake. 

Tot zover Romulus' prooemium. In 18,1/2, een passage die als 

inleiding op het tweede deel van de CvR beschouwd kan worden, vinden 

we een gedachtengang die in grote lijnen parallel loopt met die van het 

prooemium. Constitutionele maatregelen (i) die de taakverdeling regelen 

("goede wetten" en het "najagen van schone activiteiten" - 18,2)3) 

bewerken in de burgers de vier kardinale deugden (ii), en deze zijn weer 

de oorzaak van het zich welbevinden van de stad4) (iii). In de passage 

24,1-3 vinden we de causale keten wetten (i) - deugden (ii) - voorspoed 

militaire kracht: eendracht: 
3.4 -TÓXy/n en jJieXérfl -ortixppova Kal 8'iKau)v ÏK&mov ptov 
3.5 -T& TroXéjJLid TE doKOWTas -Kal TÖV èïaBvjjLuSv KpaToDvras 

-lLaxw&$ -8ucatov? dvSpas Kal Tds fiXXa? dpstds 

tegenover tegenover 

jiaX8aKo-ós irXeovéKTas Kal 8a6Xot>s aloxpcöv èmB-ujutöv. 

2 ) ( K Ó O J X O V ) Tfjs iroXt/relas (...) a-örapKÉoraTOv èv etp^vri Kal Kajd iroXéjio-us. 

3) Resp. vójiot OTTOt>8aXou en K O X C Ö V £nXo$ ÉirtT^Se'ü^dTCüv. 

4) TOV K O X C Ö S olKElo8ai ras T T Ó X E I S aliias. 
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van de stad (iii) zelfs tweemaal vermeld1). De samenhang tussen de 

deugden en het succes van de stad is tevens die tussen het privéleven der 

burgers en de toestand van de stad als geheel. In 24,2 wordt dit 

omstandig als volgt geformuleerd: "Elke stad samengesteld uit talrijke 

huizen zal naar alle waarschijnlijkheid een rechte koers varen zolang het 

leven van de individuele burgers in stabiele toestand verkeert, maar in 

stormweer belanden zodra het met de particuliere omstandigheden slecht 

staat"2). 

In Romulus' stad neemt, zoals gezegd, de opvoeding van de burgers 

een grote plaats in; uitvoeriger wordt daarover gehandeld in 28,1/2. Het 

heet hier dat de grote meerderheid van de burgers niet door verbale 

instructie maar door gewenning aan bepaalde werkzaamheden3) ertoe 

gebracht wordt de deugd (aretê) te beoefenen: dwang, niet inzicht (resp. 

anankê - gnömê) is bij de meeste mensen doorslaggevend. Zonder die 

dwang zou de massa afglijden in de richting van haar natuur. Romulus 

richtte de Romeinse staat dus zo in dat aan burgers geen taken 

behoefden te worden opgedragen die hen tot het ongebreideld najagen van 

begeerten zouden brengen, i.c. geen banausische beroepen4). Dergelijke 

werkzaamheden zijn in het oude Rome heel lang door slaven en 

vreemdelingen uitgevoerd, terwijl ze voor de Romeinen zelf als 

schandelijk golden (aischynê). Slechts twee soorten activiteiten 

(epitêdeumata) bleven voor de vrije bevolking over, namelijk landbouw en 

oorlogvoering, activiteiten die leiden tot de beteugeling van schandelijke 

begeerten. Op deze werkverdeling was door Dionysius al eerder ingegaan, 

namelijk in 9,1-3. Hier wordt opgemerkt dat de Romeinse clientela t.o.v. 

^ 24,1: AOKSX 8è Kat T?¡S <5ÉXXT|S etiKoouías (ii), j\ xprájiEvot 'Pwjialot, 8iEcpvXa£av 
stSanxovoflaav rf|v iróXiv (iii) (...) ¿KEIVOS (Romulus) <Sp£au vámo-ug KaXote Kal 
omcpéoovrag (i) (...) KaTaoTT]aáp,8vos en 24,2/3: iróXiv dhraaav (...) 6P9TIV TE TTXSIV (iii) 
EIKÓS örav ol T<3V I8tfiynöv zíxrraBiúOi (Btot (ii) Kal YSiu,(5va TTQXW &yziv (ii) 
örav KaKög èKaorots ëxn T <* Ŝw*» (•••) Tavra VOIXQBSTEIV (i), & Troi/rjasi SiKatotre 
Kal oraxpoovas TOÍS T<ÖV 18UÖT<5V ptous (ii) . è | <5v 8' <Sv knimÜEViiáriúv (i) Kat 
81/ OXÁÚV 7évotvTO TOIODTOU (ii) v6aci>v (i) KTX. Als nieuwe omschrijvingen voor het 
welslagen van de stad vinden we hier dus - naast E*8ai|xovot)aav - nog KaXöte otKEloöat 
en boQiw TTXEXV (metafoor van het schip van staat). 

2 ) TTÓXLV éfaaaav èK iroXXcSv O'ÍKÍÚV (TUVEOTÜXTOV ópSTjv TE irXslv EIKÓS örav ot TCÖV 
18UI)T(5V eixnaQókn, piot, Kat x^^VOL vokbv &yziv örav KaKös èKaaTOis ëxTI 
Tá'C8ta. 

3) Resp.XÓ70)v SuSaxn en ,ép7(ov èSta^ols. 

èirtSwppUrus jxèv Kal Pava-Oaous Kal irpoaa^üryo-üs èmO-ujxUöv aloxpöv Téxvas. 
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daarmee vergelijkbare instellingen bij Atheners en Thessaliërs in zoverre 

gunstig afstak, dat dezen aan hun cliënten (pelataï) werk opdroegen dat 

niet passend was voor vrije mensen, terwijl Romulus zowel patroni als 

clientes slechts passende taken liet doen. De Grieken misbruikten hun 

vrije medeburgers als slaven1) en gaven hen zelfs slaag (9,2), maar 

Romulus bespaarde de vrije plebejers ziel-en-lichaam ruïnerend werk2). 

Nu valt op dat Dionysius voor deze opvoeding van de meerderheid der 

burgers tot deugd op verschillende plaatsen in CvR verschillende factoren 

verantwoordelijk lijkt te stellen: de "vorm van de constitutie" (politeia-

3,5 en 6), "goede, schone en voordeel brengende, resp. tot bezinning 

leidende wetten" (nomoi); "betrachtingen" (epitêdeumata) en "werkzaam-

heden" (erga), "gewoonten" (ethê); "oefening"3). In werkelijkheid vloeien 

al deze factoren in elkaar over: politeia en nomoi liggen in eikaars 

verlengde; wetten en epitêdeumata zijn eveneens van dezelfde orde - met 

agraphoi nomoi, ongeschreven wetten (24,1) als begripsmatige tussenscha

kel - , en erga en ethê kan men als synoniemen van epitêdeumata 

beschouwen. Het gaat er bij al deze factoren om dat het leven van de 

burgers geordend wordt, door politieke en sociale (cap. 9 en 11) of 

economische (cap. 28) taakverdeling, door het aanbrengen van regelmaat 

in het godsdienstige (cap. 18w.), huwelijks- (cap. 24v.) en gezinsleven 

(cap. 26v.) en door militaire training (3,4/5; 28,1-3): "levensordening" 

dus4). 

De hechtheid van deze levensordening wordt ondersteund door een 

netwerk van hiërarchische relaties dat over de polis wordt uitgebreid. Het 

wetboek van de CvR begint met de cultus van de goden (AR II,18w.). 

Aan de ritus ter ere van de goden doen talrijke priesters mee (21,1); elke 

curia wijst twee mannen van bezadigde leeftijd aan om het verkeer met 

de goden in stand te houden (21,3). Heel de cwrca-gemeenschap neemt deel 

aan de offerplechtigheden waarin deze priesters voorgaan (23,2); zo raakt 

(Scnrep dpYvpcövfjroLs irapaxp<*>^Evou 

2) (b<5 Téxvag &9avi£a6aa5 Kal X-ujiatvojxévas T& T E crójiaTa Kal Tas ijnjx-ï. 

3 ) T Ö rf\<; TroXi/TEtas ox̂ M'Ot (3,5 en 6); vójiot (18,2: VÓJJLOI 'rrovSalot; 24,1: V Ó J A O V S 

K O X O Ü S Kal (rufj-cpépovras; 24,3; 24,6: vóp-aus aüxppovurrds; 25,1: eva (...) vójxov; 25,4); 
èTarr|8E'üp.aTa (3,5: naast iroXi/rsias oxnixa; 18,2: K O X Ö V £fjXcs èirinjésvp dTü>v naast 
VÓILOI; 24,3 eveneens naast V Ó J J L O I ; 28,2); ëp^a (9,2; 9,3; 28,1); SBT\ (11,2; vgl. 28,1: 
ëp7ü)v èeiajxols, en 28,3: è9l£ü>v); JJÜEXÉTTI (3,4) en doKElv (3,5; 28,1). 

4 ) piau Td£is (3,7) synoniem van TroXi/rsias ox'ïpa. 
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een ieder doordrongen van de aanwezigheid van de goden in de polis. Op 

het menselijke vlak liggen de gezagsverhoudingen ook vast. Naast de 

hiërarchie in de politieke organen en in het leger (cap. 14) wordt vooral 

aandacht besteed aan de scheiding van de kreittones (beteren) van de 

hêttones (minderen) in cap. 8 (de termen in 9,1). De standen van 

patriciërs en plebejers worden ingesteld en krijgen hun functies 

toegewezen kata ten axian (overeenkomstig hun waardigheid), met de 

patriciërs in de leidinggevende rol; deze ongelijkheid wordt voortgezet in 

de regeling van de economische verhoudingen in hfdst. 28. De clientela 

dient als cement voor het sociale gebouw dat op deze wijze wordt 

opgetrokken. Ook in het privé-leven is er een duidelijke gezagsstructuur: 

Vrouwen gehoorzamen aan hun mannen (24,4) en kinderen aan hun vaders 

(26w.). In hfdst. 28 worden de vreemdelingen en slaven ondergeschikt 

gemaakt aan de burgerbevolking als geheel. 

Ook Dionysius, leer van deugden en ondeugden is simpel en coherent. 

De drie deugden die in dit verband van belang zijn zijn rechtvaardigheid 

(dikaiosynê), ingetogenheid (sóphrosynê)1) en dapperheid (andreia)2). De 

deugd die in 18,1/2 en 1,5,3 aan de kop van de reeks staat, eusebeia 

(godvrezendheid), hoort oorspronkelijk niet in het systeem thuis3). In 26,1 

komt daar nog eenmaal aidós (respect) bij als aanduiding voor de 

houding die kinderen tegenover hun vader behoren in te nemen. Van deze 

deugden komen dikaiosynê en sóphrosynê vaak gezamenlijk voor; beide 

hebben ze betrekking op de beteugeling van de lusten (hêdonai)4), en wel 

zo dat dikaiosynê in verband lijkt te staan met de bezitsverhoudingen5), 

met pleonexia (hebzucht: 3,5; 28,2) als tegenhanger, en söphrosynê op 

vraatzucht en sexuele begeerte slaat6). 

Herhaaldelijk brengt Dionysius tot uitdrukking dat de oudste Romei

nen een zedelijke norm als maatstaf namen; deze norm heet aretê of to 

-1) Ook wel è7KpdTEta genoemd: 10,4; 28,2. 

2) In 28,1 aangeduid als Kapreptav (...) rt\v irapd TOVS iróvovs; vgl. 28,3: iróvoav. 

3) DXoenen, Eusebeia en de cardinale deugden (Amsterdam 1960) vooral 76w. 

4) -fiÖovat: 10,4; 18,1; k*niQvyXai: 3,5. 

5) Zie vooral het slot van 10,4; ook 28,1: T& SUata irpè T Ö V KepSaXêcov alpeloöca. 

6) Resp. 7aorpó<5 en d(ppo8iaui>v (...) irapavójjuav (28,2); vgl. èpcaTUccöv (...) otOTpcov 

(24,4); gezamenlijk: aloxpai èm8up/im (3,5; 28,1). 
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kalon. In hun leefwijze "maten de Romeinen gelukzaligheid af aan deugd 

(aretê), niet aan de fortuin (tychê)" (10,4); ze "meten hun voorspoed niet 

af aan de schandelijkste lusten (hêdonai), maar aan het edele (to kalon)" 

(18,1); "geen enkele zaak kostbaarder te achten dan de voortreffelijkheid 

(aretê)"1). Aretê en to kalon zijn voor de staat als geheel en voor de 

burgers afzonderlijk het hoogste doel waarnaar gestreefd dient te 

worden. Dionysius projecteert op het oudste Rome het ideaal van een 

staat waarin de burgers zich als individu kunnen ontplooien (aretê) en 

tevens kunnen bijdragen aan het succes van de stad als geheel. Het 

waardesysteem dat hij in het oudste Rome geïncorporeerd ziet culmineert 

in hetzelfde begrip dat we ook in Dionysius' rhetorische theorieën als 

hoogste norm hebben leren kennen, to kalon. 

Daarmee staan we voor de vraag wat de rhetorica aan het welzijn 

van het oude Rome heeft kunnen bijdragen. Dionysius omschrijft deze 

bijdrage als volgt: "Zo stabiel was de eendracht der Romeinen die zijn 

oorsprong vond in de door Romulus ingestelde gewoonten, dat zij in 

zeshonderddertig jaar nooit tot onderlinge slachting en bloedvergieten 

overgingen, hoewel tussen het volk en de bestuurders talrijke grote 

twistpunten rezen over het algemeen welzijn, zoals dit in alle kleine en 

grote steden pleegt te gebeuren; in plaats daarvan overtuigden en 

onderrichtten ze elkaar, en door een beleid van geven en nemen vonden 

ze politieke oplossingen voor hun geschillen" (ll,2/3a)2). 

Voor goed begrip van Dionysius' weergave van de standenstrijd is 

deze passage van kardinaal belang. Kenmerkend voor de standenstrijd is 

dat deze op onbloedige wijze is uitgevochten, grotendeels door weder

zijdse overtuiging van de tegenover elkaar staande partijen; hoewel zijn 

annalistische bronnen reeds redevoeringen bevat moeten hebben, heeft 

Dionysius zelf veel werk gemaakt van de oratorische kant van zijn 

Antiquitates Romanae - tot groot verdriet van zijn moderne lezers. Op 

Resp. T Ö jjuxicdpiov doerfi jxErpöv, oi) T&XÏI (10,4); ri\v E\)8aL|xovtav oi) Tdis 
alaxtorats jiSTpoDatv "h8ova!<?. dXXd TÜ> KCLKCÓ (18,1; vgl. 26,3: T<5V K O X J Ö V ) ; fi7}8èv 
inroXa^pdvEiv XPT"Pa

 T I J A U Ó T E P O V &osrr\ (28,1); vgl. ook K«X(T)<E olKSlaöat (18,1). 

2 ) ll,2/3a: O Ö T C Ö 8è dpa pépatos TJ 'Pcojxcilov ójjióvoia ri\v dpx'fjv èK T Ö V 

imb 'Pcdfî Xou KotTaoKE-uaarOévTCOv Xapowa è8<3», C O O T E o-u8é?roTS 81/ atjxaTOs Kal 
cpóvou Toi) KCtT* dXXT|Xü)v èxcöprjaav èvrós è|aKc;;lo)v Kal TptdKovra èixöv, iroXXcöv 
Kal jJLE7dX(öv dp.cpurPT|TT||xdT(i)v 7EvofJLévc*)v T<5 O T J 4 U O Trpös T O ^ S èv T E X E I irEpl 
T<ÖV Kotvc&v, (hs èv dirdaats cpiXEX 7l7vsa6at ;jus<puas T E Kal y,S7dXau5 itöksoiv 
dXXd TTEt0ovT£5 Kal 8t8doxovTE5 dXXf|Xo\)9 K;:1 Ta p,èv E ' C K O V T E S , Td 8è irap' 
E I K Ó V T C O V XajxpdvovTEs, iroXiTU<d<s èirotoDvro T C > : rcBv è7KXT^dT(i)v SiaXvoEts. Het 
belang van deze passage is ook gesignaleerd door Schultr/o (1535) 131. 
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deze plaats in de CvR blijkt wat Dionysius' bedoeling ermee is geweest: 

duidelijk te maken dat naar zijn mening in het oude Rome de-

onvermijdelijke - conflicten tussen de burgers onderling zijn beslecht op 

een manier die bij burgers past; en inzoverre als het archaïsche Rome ten 

voorbeeld wordt gesteld aan de steden in zijn eigen tijd spreekt Dionysius 

hier als zijn overtuiging uit dat ook onder zijn tijdgenoten de macht van 

het woord moet worden bestendigd, resp. hersteld. 

De argumentatie is als volgt: De door Romulus ingestelde ethê 

vestigden een zo sterke homonoia (eendracht) onder de burgers dat, zelfs 

als conflicten losbraken, deze eeuwenlang op onbloedige wijze werden 

beslecht. Met deze ethê doelt Dionysius op de in het voorafgaande 

besproken clientela; deze heeft geleid tot een Vedloop van welwillend

heid"1) (10,4) tussen patroni en clientes. Voor het goed functioneren van 

de overtuigingskracht in het openbare leven is wederzijdse welwillendheid 

van politici en publiek nodig. Niet alleen behoort de politicus (of publi

cist) zich welwillend tegenover het publiek op te stellen, waarbij de 

aretai een rol spelen, maar ook het publiek mag niet geheel vijandig 

staan tegenover de spreker (auteur), wil deze succes hebben2). Aan deze 

voorwaarde is in het oude Rome dus voldaan als gevolg van Romulus' 

maatregelen; deze bewerkten immers een wedijver in welwillendheid tussen 

élite en massa, niet in de laatste plaats door de aretê van de patriciërs, 

die hen ervan weerhield van hun voorrangspositie misbruik te maken3). Zo 

slaagde men erin door overtuigingskracht en door het sluiten van 

compromissen4) de onderlinge moeilijkheden meester te worden. 

De ethê, waarvan we eerder zagen dat ze voor het karakter van het 

romuleïsche Rome als opvoedingsstaat van grote betekenis waren, blijken 

nu dus ook een rol te spelen in de manier waarop de welsprekendheid in 

Rome functioneerde; de notie van ethismos (gewenning) vormt de verbin

dende schakel tussen ethiek en rhetoriek in de CvR. Dionysius is hier 

beïnvloed door een gedachtengang die men bij Plato en bij Aristoteles 

aantreft en die inhoudt dat in het algemeen de burgers slechts voor rede 

*) &7(i&v T T J S sivolas. 

2) Zie sectie 2.3.23. Mogelijke onwelwillendheid van het publiek in AR 1,5,2: el JXT) 

iravrdiraatv &7pt<i>9 Kal hva\izvG^ SidKEivTau 

3) 10,4: 8td rf\s èavrcSv dperfjs (...) T<ÖV 8è iraTpiKtxov %uara po-uXojiévcov K T X . 

4 ) T T E 1 9 O V T E S Kal 8t8doKovres (overredingskracht); T d jxèv E ' C K O V T E S , T d 8è irap' 
S I K Ó V T C O V XajipdvovTEs (compromissen). 
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(logos) vatbaar zijn als de basis voor een dergelijke, op vrijwilligheid 

gebaseerde gehoorzaamheid is gelegd door opvoeding d.m.v. gewenning. 

Het opvallende aan Dionysius' formulering in ll,2/3a is dat de logos zeer 

beslist de vorm heeft aangenomen van de agonistische rhetorica, terwijl 

het bij Plato en Aristoteles (bv. EN X, 1179b 10) eerder ging om de 

wetgever/politicus die - meestal tevergeefs - probeert de massa op te 

roepen tot zedelijkheid. Bij Dionysius zijn het de burgers die elkaar 

overhalen en informeren. 

Op de ethiek van Plato en Aristoteles (en Isokrates) als bron van 

Dionysius' ethische ideeën wordt in deel 5 nader ingegaan. Daar moet ook 

de oplossing worden gevonden voor een probleem dat bij aandachtige 

lezing van de CvR opkomt: Hoe is het positieve beeld dat Dionysius in 

ll,2/3a van de invloed van het gesproken woord schetst te rijmen met 

zijn opmerking van 28,1, dat de massa niet door "verbale instructie" 

(logön didachêi) voor de deugd gewonnen kan worden? De (schijnbare?) 

tegenspraak die de CvR in dit opzicht bevat ligt op hetzelfde vlak als de 

in deel 2 geconstateerde spanning in Dionysius' stijlkritisch werk tussen 

een aristokratisch-neerbuigende en een meer positieve benadering van het 

oordeelsvermogen van de massa. De politicus moet deels dwang, deels 

overreding gebruiken, en voorzover hij verbale middelen toepast 

enerzijds imponeren, anderzijds tegemoetkomend zijn. In de CvR is het 

gunstige effect van de ethê dat beide partijen, élite en volk, in enige 

mate aan het aretê en het kalon kunnen deel hebben. Dit wordt in 10,4 

van de patriciërs weliswaar duidelijker gezegd dan van de cliënten, maar 

van dezen heet het toch ook dat zij "in alles naar beste vermogen hun 

patronen wensten van dienst te zijn"1); en in 9,1 wordt bij hen afwezig

heid van phthonos (afgunst) geconstateerd. Hiermee is een deel van de 

tegenspraak al opgeheven. We zullen echter zien dat ook Aristoteles met 

deze problematiek heeft geworsteld. In opeenvolgende strata van de 

Nicomachische Ethiek zijn er nuanceverschillen in de beantwoording van 

de vraag of de polloi (velen) aan de protreptische logos gehoor zullen 

geven. Aristoteles' summatietheorie (zie hfdst. 5.5) schept de 

mogelijkheid een normatieve en in beginsel min of meer elitaire aretê- of 

fcafort-ethiek te combineren met volkssoevereiniteit, of althans van enige 

mate van volksinvloed, en daarmee ook de basis voor de rol van de 

rhetorica bij de vorming van een consensus. 

10,4: Ttöv jxèv ireXaTöv dnravra TOI<S irpoordTcas d|uruvTa)v c!)<5 8m>dp,eü)s etxov 
{nrnp8T8tv. 
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Reeds nu kan geconstateerd worden dat de sporen van politiek-

ethische theorie in Dionysius* werk in dezelfde richting wijzen als de 
wijsgerige elementen in zijn rhetorische en stijlkritische theorie. 
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4.3 De goden en hun cultus 

Nadat Dionysius in het tweede prooemium van de Constitutie van 

Romulus heeft uiteengezet welke kwaliteiten het fundament van het leven 

van de burgers in de polis vormen, gaat hij over tot de behandeling van 

de maatregelen die op elk van deze eigenschappen betrekking hebben, het 

"wetboek". Hij begint dit wetboek "met de verering van de goddelijke en 

demonische wezens" (ÏS^) 1). Hiermee blijft hij in de lijn van de Griekse 

traditie, waarin het regel was "bij de goden te beginnen". "Allereerst was 

de wijze waarop zij de goden vereerden - want het is terecht dat men 

met hen aanvangt - niet onregelmatig of ordeloos" (Isokr. VII,29)2). Aan 

(het eerste deel van) Dionysius' behandeling van de cultus in het oudste 

Rome wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed; deze passage wordt 

vergeleken met opmerkingen over de goden en de cultus die Dionysius 

elders in zijn werk maakt. Een dergelijke onderzoek is in het kader van 

deze studie om verschillende redenen zinvol. Er zullen aanvullende 

argumenten gevonden worden voor de nauwe samenhang tussen de CvR en 

de rest van de AR, en daarmee voor Dionysius' vaderschap van de CvR. 

Op Dionysius' puritanisme, dat we al hebben leren kennen in verband met 

zijn afkeer van het theatrale, wordt nieuw licht geworpen door zijn 

opvattingen over de aard van de goden. Ook voor het in 2.3.2.3 aangesne

den onderwerp van de verankering van het kalon als hoogste norm is 

Dionysius' theologie relevant, en eveneens voor zijn denkbeelden over de 

wijze waarop de ontwikkelden de massa tegemoet behoren te treden. 

Bovendien zal duidelijk worden dat Dionysius zijn theologische denkbeel

den niet, zoals wel gedacht is, ontleent aan Varro, maar dat hij invloed 

van Plato en het Plaiomsme heeft ondergaan. 

De passage die aan de godsdienst in het oudste Rome wordt gewijd 

beslaat de hoofdstukken n,18,2b-23. Dionysius begint met een in algemene 

termen gehouden beschrijving van d^ inrichting van de cultus en van de 

plaats ervan in het leven van de politai (18,2b). De teneur hiervan is dat 

Rome zich op godsdienstig gebied vanaf de stichting met de beste 

AR H,18,2: rt\v dpx"<p iroiTjadjievos dnó TÜ>V irepl Td 9ela Kal 8aip,óvta 
aeßacrjxcöv. 

2) Isokr. VII,29: Kal »vpörov jxèv Td irepl TOUS Qeovs - kvrzvBev yäp dpxeaOat 
SUcaiov - a&K dvcâ dXog oW drdKTCos (...) è9epdirEa)ov. Vgl ook Pind. Nem. V,25: 
Atès dpxójxevat; Arat^, Phaen.1: ' E K Atós dpxc6jiea9a; en in politicis: Plato, Wetten 
VI,771a: d<p' lepcöv Tss:xzin\; pseudo-Zaleucus, Prooem. (Thesleff 226 r.24 - 227 r.1); 
pseudo-Charondas, Proocn:. (Thesleff 60 r.1); Ps.-Archytas (Thesleff 34 r.28v.). 
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Griekse steden kon meten. De uitwerking van dit gegeven valt in twee 

delen uiteen: een negatief deel, waarin wordt uiteengezet hoe Romulus een 

aantal ongewenste aspecten van Griekse religiositeit uit zijn stad uitbande 

en hoe de Romeinen vele generaties lang aan de oorspronkelijke zuiver

heid van hun godsdienst vasthielden (18,3-20,2 met afsluiting in 21,1a); en 

een positief gedeelte, dat handelt over de priesterschappen, de offers en 

feesten en over de soberheid van de oud-Romeinse religie (21,lb-23,6). In 

het kader van deze studie behoeft alleen het negatieve eerste deel aan 

de orde worden gesteld. 

Tot de ongewenste elementen van de Griekse religie rekent Dionysius 

allereerst de mythen (18,3-19,1). Mythen zoals die van de castratie van 

Ouranos door zijn eigen kinderen, van Kronos die zijn nageslacht 

vernietigt en van Zeus die Kronos onttroont, enz., schrijven de goden 

daden toe die én goden én goede mensen onwaardig zijn; ze zijn dus 

blasfemisch. Romulus daarentegen leert zijn medeburgers het beste van de 

goden te spreken en te denken. Uitgesloten worden ook die feesten die 

vergezeld gaan van rouwmisbaar om verdwenen goden (denk aan de roof 

van Persephone, het lijden van Dionysus e.d.), en alle extatische riten die 

gepaard gaan met ongeregeldheden zoals de gezamenlijke overnachting in 

tempels van mannen en vrouwen (19,2). Dionysius trekt dan de lijn door 

naar zijn eigen tijd en constateert dat, ondanks de toevloed van vreemde

lingen met hun verscheidenheid aan eigen riten, de Romeinen officieel 

hebben vastgehouden aan de afwijzing van extatische cultusvormen (19,3). 

Als ze al eens op bevel van een orakel een uitheemse godheid tot het 

Romeinse pantheon hebben toegelaten, houden ze ook bij de verering van 

deze godheid ai.' d: oud-Romeinse ritus vast (19,3). Als voorbeeld van dit 

laatste gaat hij w:-t uuvoeriger in op de verering van de Idaeische godin, 

d.i. de Magna Cybele (19,4/5): ook daar houden de Romeinen aan 

het euprepes (decorum) vast. In hoofdstuk 20 keert Dionysius nog even 

naar de mythe;.* ten1*. Hij wil wel toegeven dat ze enig nut hebben: 

Sommige kunnen door allegorische uitleg de werken van de natuur 

verduidelijken; andere bieden de mens troost in moeilijke omstandigheden; 

ook zijn er die de ziel kunnen reinigen van verwarring, angsten en 

ongezonde opinies (20.1). Maar per saldo kleven er aan de mythen toch 

meer bezwaren dan voordelen. De voordelen zijn namelijk alleen wegge

legd voor de selecte yroep die onderzoek heeft verricht naar de diepere 

zin van de mytïiDn. De grote, niet-filosofische massa echter zal in de 

mythen slechts aanleiding zien om óf de goden te verachten óf om eigen 

onzedelijk handelen te vergoelijken (20,2). Dionysius sluit zijn verhande-
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ling over de mythen af met de opmerking dat hij dergelijke kwesties 
liever aan de theoretische filosofie overlaat (21,1a)1). 

l )De 
n,8,i-iz 

AR 11,18,2-21,1 wordt ín extenso geciteerd door Eusebius, Praep.Evang. 
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4.3.1 Dionysius, theologie 

Overheersend gezichtspunt in heel de passage AR 11,18-20 is de 

ethisch-pedagogische norm die aan de cultus wordt aangelegd. Romulus 

volgt de beste van de Griekse nomima (gebruiken) na (18,2b); de Griekse 

mythen zijn goden en goede mensen onwaardig (18,3). Romulus verbiedt 

dat men de goden een bij hun gelukzalige natuur niet passend 

epitêdeuma toeschrijft zodat het volk zich daarop zou kunnen beroepen 

om zelf aischista (schaamteloosheden) te bedrijven. Zelfs in Dionysius' 

tijd, waarin de zeden overigens wel in verval zijn (19,2) ziet men toch 

geen Romeinen deelnemen aan extatische cultussen. En ondanks de komst 

van vreemdelingen is Rome niet zo diep gezonken dat het uitheemse, dus 

niet-Griekse, zeden navolgt; de verering van Cybele volgens de Phrygische 

ritus laten ze aan Phrygiërs over1). 

Gabba heeft opgemerkt dat Dionysius vrijwel de enige antieke auteur 

is die oog had voor het mythe-loze karakter van de Romeinse gods

dienst2). Hij verklaart Dionysius' inzicht daaruit dat Dionysius' geschied

filosofische uitgangspunt van de Griekse afstamming der Romeinen hem 

noodzakelijkerwijs tot een systematische vergelijking van Griekse en 

Romeinse instituties bracht. In dit hoofdstuk zal getracht worden tot een 

nauwkeuriger afbakening van Dionysius' theologische vooronderstellingen 

te komen en een poging worden gedaan de Grieks - wijsgerige achter

grond daarvan aan te geven3). 

Omdat Varro door Dionysius in 21,2 expliciet als bron wordt ver

meld4) heeft men wel gemeend in zijn uiteenzettingen over de mythen 

overeenstemming met de theologia tripertita (drieledige theologie) van 

Varro (en Scaevola) te kunnen aanwijzen. Reeds op het eind van de 18e 

eeuw bracht d'Y. isse de Villoison Dionysius' opmerkingen over de mythen 

*) Voor het thema van de èKpappdpoeais zie hfdst. 3.2 pag. 314w. 

2) Gabba (1984). 

3) Volgens Gabba (1984) 157 is Dionysius via Plato simpelweg de erfgenaam van eeuwenoude 
kritiek gericht op Homerus en Heaodus, de scheppers van de Griekse mythe; mi. is hiermee 
veel te weinig gezegd. 

4) Vgl. Taeger (1922) 124-128: Palmer (1970) 29-32. 
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met Varro en Scaevola in verband1). Liers meende dat Dionysius zich in 
zijn theologische opvattingen bij Scaevola aansloot2). Pohlenz schrijft 
Dionysius weliswaar niet met zoveel woorden de theologia tripertita toe, 
maar suggereert wel dat er verband is met Varro. Het politieke pamflet 
dat z.i. door Dionysius in de CvR is afgeschreven behelsde propaganda 
voor Caesar; en aan Caesar als pontifex maximus waren Varro's 
Antiquitates rerum divinarum, met hun nadruk op de theologia civilis, 
opgedragen3). Gabba legt het verband met de theologia tripertita 
expliciet4); zo ook recentelijk Lieberg5). Gabba houdt echter niet Varro 
voor Dionysius' zegsman6). 

In verband met Dionysius' veronderstelde afhankelijkheid van Varro's 
theologie moeten twee vragen onderscheiden worden. Maakt Dionysius 
inderdaad gebruik van het schema van de theologia tripertita! En 
stammen zijn theologische opvattingen opvallend overeen met die welke 
van Varro bekend zijn? 

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden moet op de theologia 
tripertita iets dieper worden ingegaan. Deze leer7) houdt in dat men voor 

1) J.B.C.d'Ansse de Villoison, De triplici theologia mysteriisque veterum commentatio 
(z.j.z.pl). Zie GXieberg, "Die theologia tripertita in Forschung und Bezeugung", ANRW 1,4 
(Berlijn - New York 1973) 63v. met n.4. 

2) Liers (1886) 18; bestreden door Halbfas (1910) 65v. 

3) Pohlenz (1924) 185. 

4) Gabba (1960) 193 n.47. 

GXieberg, HDie theologia tripertita als Formprinzip antiken Denkens11, RhM 125 (1982) 35v. 

ó) Gabba (1984) 858v. en 866v. 

7) Voorn ernste lecente litteratuur: P.Boyancé, "Sur la théologie de Varron", REA 57 (1955) 
57-84, hier geciteerd naar de herdruk in Boyancé (1972) 253-282. - J.Pépin, MLa théologie 
tripartite de Varron. Essai de reconstitution et recherche des sources", REAug 2 (1956) 
255w., hcrdr. in Mythe et allegorie (Paris 1958; 2e druk 1976) 276-307. - B.Cardauns, 
Varros Logistoricus über die Götterverehrung (Curio de cultu deorum) (Würzburg 1960) 
( = Cardauns, Curio). - G.Lieberg, "Die theologia tripertita in Forschung und Bezeugung", 
ANRW 1,4 (Berlijn - New York 1973) 63-115 (kritische bespreking van heel de litteratuur).-

?.Boyancé, "Etymologie et théologie chez Varron", REL 53 (1975) 99-115. - B.Cardauns, 
M.Terentius Varro: Antiquitates Rerum Divinarum (Mainz - Wiesbaden 1976) (=Cardauns, RD) 
voc ral fr.6-13 met comm. op p.139-145. - idem, "Varro und die römische Religion", ANRW 
IJ/i6,l (Berlijn - New York 1978) 80-103 (=Cardauns, ANRW) vooral p.84. - KDoering, 
'Antike Theorien über die staatspolitische Notwendigkeit der Götterfurcht", A&A 1A (1978) 
43-56, vooral p.53v. - CPasorek, "Eine historische Notiz zur Scheidung von "theologia 
civilis* und "naturalis"", in: J.Dalfen (ed.), Symmicta Philologjica Salisburgensia (Rome 1980) 
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de kennis omtrent de goden drie bronnen onderscheidt, resp. dat men de 

goden op drie niveaus voorstelt: de mythische theologie, d.w.z. die der 

dichters; de fysische (natuurlijke), bedreven door de filosofen; en de 

theologia civilis (Grieks: theologia politikê), d.i. de voorstelling en de 

cultus van de goden die door de polis of haar wetgever bindend wordt 

verklaard. Deze leer kan op verschillende manieren worden toegepast en 

houdt niet noodzakelijkerwijs een voorkeur voor één der drie theologieën 

in. De theologia tripertita wordt met name toegeschreven aan Scaevola1) 

en Varro2). De voornaamste Griekse teksten terzake staan bij Aëtius, 

Plutarchus, Dio Chrysostomus en Eusebius3). Ook Cicero was met deze 

leer vertrouwd4), en misschien eveneens Philodemus5). Gewoonlijk wijst 

men de Stoa aan als de school waarin dit concept van een drieledige 

theologie is ontstaan6). 

lieberg heeft echter in 1973 opgemerkt dat men deze leer niet als 

het eigendom van één bepaalde school mag beschouwen: de theologia 

tripertita zou een algemeen denkkader zijn waaraan verschillende scholen 

- de stoische, de epicureïsche, de sceptische - bij de formulering van 

hun theologische opvattingen refereren; de theologia tripertita brengt 

immers geen automatische voorkeur voor één der drie theologieën met 

zich mee7). In 1982 werkte Lieberg zijn these nog verder uit: Een 

87-103. - GÜeberg, "Die theologia tripertita als Formprinzip antiken Denkens", RhM 125 
(1982) 25-53. 

De Atti del Congresso Internazionale di Studi Varroniani (Rieti 1976), met bijdragen 
van Boyancé, H.Dahlmann en Lieberg, heb ik niet kunnen inzien. 

*) D.w.z. Q. Mucius Scaevola Pontifex (omgekomen in 82 v.Chr.). Bron: Augustinus, De 
Civitate Dei IV,27, via Varro; zie Cardauns, Curio fr. V; idem, RDI app. ad librum I § V. 

2) Cardauns, RD fr.6-13, voornamelijk uit Tertullianus,̂ 4d Nationes en Augustinus, CD. 

3) Aëtius, Placita 1,6 = Diels, Doxographi Graeci 295 r.6-14. - Plutarchus, Amatorius 763b-f. 
- Dio Chrysostomus XII,39vv. - Eri^bius, Praep.Evang. IV,1. 

4) Geen expliciete vermeldingen, maar wel toespelingen in De Natura Deorum 1,42-43; 
n,60w.; IH,39w. en De Rep. I,56v. Vgl. Pépin, Mythe et allegorie 300-307; Lieberg, ANRW 
1,4,80; 97v. 

5) Philodemus, Ilepl sbazpsia^ Ed.Gomperz (Leipzig 1866) 5-65. Vgl. Philippson, RE 
VÜA1 (1939) 1153. 

6) Boyancé (1972) 254; Pépin, 297-307 (oude Stoa); zie de litteratuur besproken door 
Lieberg, ANRW. 

7) Lieberg, ANRW 1,4,97; 102; 106v.; vgl. ook Cardauns, Curio 34-40; idem, RD 140w. 
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overzicht van alle betreffende teksten leert "dass man seit dem frühen 
Hellenismus die Vielfalt der religiösen Phänomene und die Möglichkeit 
ihrer Vermittlung mehr oder weniger reflektiert nach dem Gesichtspunkt 
der Dreiteilung gliederte und beurteilte"1); hierbij gaat het dus om 
impliciet gebruik van het schema der theologia tripertita. Daarvan 
onderscheiden is het gegeven dat "die theologia tripertita als terminolo
gisch exaktes Denkschema zu einem bestimmten Zeitpunkt und innerhalb 
einer bestimmten literarischen Gattung aufgetreten sein muss"2). Dit 
laatste zou zich hebben voorgedaan in de Griekse doxografie, en wel al 
vóór het optreden van Scaevola. Gaat lieberg dus niet verder terug dan 
het vroege Hellenisme, Pasorek3) laat, aanknopend bij suggesties van Van 
Straaten en Wyller4), zien dat niet de term maar wel het denkschema van 
de theologia tripertita zich al bij Plato, en dan ook bij Aristoteles, 
bevindt. Dit zou ook het voorkomen in de vroeg-hellenistische filosofie, 
o.a. bij Epicurus, verklaren. 

De theologia tripertita is niet meer dan een handzaam schema dat 
opgelegd wordt aan een theologische stof waarvan de componenten ook 
onafhankelijk van dit schema voorkomen, reeds bestonden voordat het 
schema werd ontworpen en ook daarna los van dit schema bleven voortbe
staan. Zo begint de confrontatie van de mythen afkomstig van de dichters 
(Homerus, Hesiodus, de Orfische hymnen) met de bevindingen van de 
wijsgeren al bij Xenophanes. De gedachte dat niet de dichters, met hun 
de goden onwaardige en zeden bedervende mythen, maar de stadsstichters 
en wetgevers de opvoeders van de Grieken behoren te zijn is een 
opvatting die door Plato uitvoerig is verwoord, in de Politeia maar ook in 
de Nomoi5). Allegorische exegese van Homerus en Hesiodus als middel om 
wijsgerige en mythische theologie met elkaar in verband te brengen komt 
ai vóór Plato in zwang6). Täte7) heeft aangetoond dat deze allegorese 

x) Lieberg, RhM 125 (1982) 51. 

2) Lieberg, RhM 125 (1982) 53. 

3) Pasorek, Symmicta vooral 90-95. 

4) M.v.Straaten, "Notities over Scaevola's godsdienst-theorie", TvG 60 (1947) 236-242.-
Wyller (1970) 152-155. Wyller spreekt slechts over de Nomoi, Pasorek wijst ook op Politeia 
boek n. 

5) Politeia n,376c w.; m,386a w.; Nomoi H,vooral 658e w.; VH,788a-824a. 

6) Stesimbrotus van Thasos, Theagenes van Rhegium, Metrodorus van Lampsacus. 
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oorspronkelijk niet de bedoeling had de dichters te verdedigen tegen 

kritiek op het bedenkelijke gehalte van hun mythe, maar een poging van 

de wijsgeren was in het licht te stellen hoe hun eigen denksysteem in de 

lijn van de Griekse traditie bleef; ze allegoriseerden niet alleen aanstoot

gevende maar ook onschuldige passages. Naast deze fysische allegorie 

ontstond later - maar ook al vóór Plato - een defensieve "ethische" 

allegorese als antwoord op aantijgingen tegen het onzedelijk karakter van 

veel mythen. Plato zelf zag niet veel in allegorese; zijn kritiek op de 

dichters was zó geformuleerd dat allegorese er geen goed antwoord op 

was1). 

Zeer verhelderend is Tates exegese van de passage Politeia Iï,378d2). 

Volgens hem moet men bij Plato uit elkaar houden: (1) de logos3\ dat wil 

zeggen het verhaal (de mythe) in haar letterlijke betekenis (2) de 

typos, het principe dat door het verhaal geïllustreerd wordt, de "moraal"; 

volgens Plato is het voorbehouden aan de stadsstichter/staatsman dit 

"type" vast te leggen; voor de dichters blijft dan de taak over om binnen 

het door dit type aangegeven kader verhalen te verzinnen (3) de 

hyponoia, de allegorische "diepere betekenis", die in deze passage slechts 

terloops aan de orde komt. Volgens Tate draait Plato's argumentatie om 

(1) en (2), en doet hij geen uitspraak over dé aanwezigheid van zo'n 

diepere betekenis in het epos, dus ook niet in ontkennende zin. Tate zegt 

niet met zoveel woorden dat men in deze passage de drie elementen van 

de theologia tripertita bijeen vindt, maar zo is het wel: De logos/mythos 

correspondeert met de mythische theologie, de typos met de theologia 

civïlis en de hyponoia met de fysische theologie. Men kan zich voorstellen 

dat het uitgaande van een passage als deze niet moeilijk was tot de 

formulering van de theologia tripertita te komen. Men behoefde daarvoor 

7) J.Tate, Tlato and allegorical mteqtfetation*., CQ 23 (1929) 142-154; 24 (1930) 1-10. Over 
allegorie: J.CJoossen - J.H.Waszink, "Allegorese*1 RAC 1 (1950) 283w, (eerste verkenning). 
Verder: P.Decharme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs (Parijs 1904).-
F.Wehrli, Zur Geschichte der allegorischen Deutung Homers im Altertum (diss.Zürich; 
Leipzig 1928). - J.Tate, behalve de genoemde artikelen ook CQ 23 (1929) 41-45 en 28 (1934) 
104-114. - JJPépin, Mythe et allegorie (2e druk, Parijs 1976) met bibliografie op p.517w. 

Plato, Phaedrus 229e: allegorie is een drypotKÓs T I S croepta. Ook in Politeia II,378d 
spreekt Plato gereserveerd over de inróvota, de oude term voor allegorie. Voor Plato is 
niet de allegorische exegese van het epos, maar de dialektiek de wijze waarop echte kennis 
tot stand komt. 

2) Tate, CQ 23 (1929) 144w. 

3) Men zou ook kunnen zeggen: de mylhos, d.w.z. depseudês logos (KG). 
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ook niet op de vroege Stoa te wachten; reeds de vroege Peripatos moet 

een beslissende stap hebben gezet1). 

Ook voor de opvatting dat er noodzakelijk distantie bestaat tussen de 

wijsgerige kennis omtrent de goden en de mening die de massa over hen 

heeft kan men in de klassieke filosofie terecht, evenals voor de gedachte 

dat het de taak van de wetgever is vast te leggen welke elementen van 

de fysische theologie aan de massa worden gepresenteerd2). Voor de 

interpretatie van Dionysius is het van groot belang dat wezenlijke 

elementen van de theologia tripertita al bij Plato en Aristoteles te 

vinden zijn. 

Hoe staat het nu met Dionysius' gebruik van de theologia tripertita! 

Dionysius spreekt niet van dichters, wetgevers en wijsgeren als drie 

onderscheiden bronnen van kennis over de goden. Wel speelt de tegen

stelling tussen de mythische theologie en die van de wetgever Romulus 

een rol in 18,3-19,1; daarnaast wordt in 20,1 verwezen naar de 

natuurlijke theologie. Maar de meeste aandacht geeft Dionysius aan 

Romulus, afwijzing van bepaalde cultusvormen (19,2-5), een terrein dat 

normaliter tot de theologia civilis wordt gerekend. De behandeling van de 

blasfemische Griekse mythen loopt als vanzelf over in die van de 

ongepaste extatische riten; dit is meer kenmerkend voor Dionysius' 

behandeling dan het onderscheid theologia mythica - theologia civilis. 

Daarbij komt dat Dionysius vooral in hfdst. 19 met nóg een kriterium 

werkt dat de categorisering van de theologia tripertita doorkruist: dat van 

inheemse tegenover geïmporteerde cultusvormen, dat goeddeels samenvalt 

met het onderscheid tussen beheerste en extatische vormen van 

godsdienstigheid3). De toespeling op de natuurlijke theologie in 20,1 is 

zeer summier en wordt niet uitgewerkt4); Dionysius beperkt zich ertoe de 

-*•) Zie AiMetaph. A,1074blw.: Trapa8é8oTai 8è irapd T C Ö V dpxa'uov Kal TrajnraXa'uov èv 
p/68au axfyiaTü KaTaXeXetjijiéva T O I S tforepov fra 8eot T É etatv ovrot Kal irepiéxet, 

TÖ Ö E X O V rf|v Ö X T J V <p6atv. Td 8è Xonrd JXAJSIKCÖS ^8T| irpoofiiam irpès ri\v irei8<i 
Töv TTOXXCÖV Kal irpös rf|v els Toi>s vójjurus Kal T Ó a v p ^ é p o v XPWW- Vgl. ook 
Mv.Straaten, TvG 60 (1947), die de theologia tripertita in de vorm die ze bij Scaevola 
heeft met Plato's Politeia in verband brengt en dan speciaal naar II,378d verwijst, en 
Pasorek Symmicta. 

2) Het duidelijkst in Plato's theorie over het gebruik van het i|/Ei)8o<? in de opvoeding, 
Politeia n,377a-383c. 

3) Niet helemaal. In 19,2 polemiseert hij tegen Demeter- en Dionysiusmysterien, die men 
moeilijk uitheems kan noemen. 

4 ) ol jièv èiri88tKvi)ji8vot Td rffc <pi)mm 'épya St'dXXtryoptas. 
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allegorie, samen met enkele andere gebruikswijzen van de mythen, af te 

wijzen als niet geschikt voor de massa. Wat Dionysius over de oud-

Romeinse theologie te zeggen heeft formuleert hij dus in ieder geval niet 

in termen van de theologia tripertita als "terminologisch exaktes 

Denkschema". 

Daarmee is nog niet gezegd dat elementen van Dionysius' theologie 

niet aan Varro kunnen zijn ontleend. Men dient echter te bedenken dat 

niet goed van "Varro's theologisch standpunt" gesproken kan worden, 

alsof hij één coherente dogmatiek zou hebben aangehangen. Varro "est 

(...) Térudit chez qui se donnaient rendez-vous toutes les croyances, tous 

les systèmes du temps"1). Boyancé en anderen hebben in diverse opstellen 

laten zien dat Varro's opvattingen de leerstellingen van meerdere Griekse 

wijsgerige scholen weerspiegelen, niet alleen die van de Stoa, maar vooral 

ook die van de Academie van Antiochus van Ascalon. Dit betekent echter 

dat we bij overeenstemming tussen Dionysius en Varro evengoed aan 

ontlening door Dionysius aan Varro kunnen denken als aan gemeenschap

pelijke beïnvloeding door Griekse filosofische concepties. Daarbij komt 

nog, zoals we zullen zien, dat op een aantal opvallende punten de wegen 

van Varro en Dionysius uiteengaan. 

Dionysius en Varro interesseren zich beide vooral voor de staatsgods

dienst, de theologia cmlis. Beide auteurs zijn zich bewust van de 

afstand die de wijsgeren met hun opvattingen over de goden scheidt van 

het gewone volk; beiden achten het niet opportuun aan dit volk alle 

bevindingen van de filosofen voor te leggen: Dionysius i.v.m. de 

allegorische uitleg van de mythen (hfdst. 20), Varro meer rechtstreeks 

i.v.m. de theologia physica2). Overigens denkt ook Scaevola er zo over3). 

Zowel Dionysius als Varro hebben het vooral gemunt op blasfemische 

*) PJBoyancé, "Les Endymions de Varron", REA 41 (1939) 324 = Boyancé (1972) 288, 

2) Augustinus, CD VI,5 = Cardauns, RD fr.8. 

3) Augustinus, CD IV,27: secundum (sc. genus deorum) non congruere civitatibus, quod 
habeat aliqua supervacua, aliqua etiam quae obsit populis nosse. Boyancé, Etudes 259, 
gelooft dat er verschil is tussen Scaevola en Varro: Scaevola zou de wijsgerige theologie 
hebben verworpen omdat hij haar schadelijk achtte voor de staatscultus; Varro zou haar 
voor essentieel juist hebben gehouden, alleen in de Romeinse praktijk aan de theologia 
civilis de voorkeur hebben gegeven. Lieberg, ANRW 1,4,87 merkt echter terecht op dat 
Augustums' weergave van Scaevola's opvatting niet aangeeft dat deze de wijsgerige 
theologie principieel verwierp, alleen dat hij haar voor de staatsgodsdienst gevaarlijk 
achtte. Er bestaat evenmin verschil tussen Scaevola en Varro t.a.v. de beoordeling van de 
beeldendienst (Lieberg 86-88), al hebben we geen reden te vermoeden dat Scaevola evenals 
Varro in een oorspronkelijk aniconisme (zie hierna) van de Romeinen geloofde. 
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elementen in de mythische theologie, en dit geldt ook voor Scaevola; de 

voorbeelden die ze aanhalen om hun kritiek te illustreren zijn gedeeltelijk 

dezelfde1). 

Er zijn echter t.a.v. de elementen der theologia tripertita ook 

verschillen tussen de twee auteurs. Eén ervan betreft de allegorische 

exegese. Over allegorische uitleg van mythen in het kader van de 

theologia tripertita wordt door Eusebius gesproken2). Dionysius acht een 

dergelijke allegorese niet zinvol (20,1); bij Varro echter wordt de 

symbolische uitleg niet op de mythen toegepast, maar op de goden van de 

staatscultus3). Het is hem erom te doen de staatsgodsdienst en de 

wijsgerige theologie met elkaar in overeenstemming te brengen; hieraan 

lijkt Dionysius minder behoefte te hebben. 

Opmerkelijker nog is beider houding tegenover het aniconisme4). 

Varro leerde dat de oudste Romeinen het in hun cultus zonder godenbeel

den afkonden5); de eerste beelden zouden pas na 170 jaar onder 

Tarqiünius Priscus in Rome zijn geïntroduceerd6). Boyancé heeft aange

toond hoe Varro inzake de beelden in de cultus altijd op twee gedachten 

is blijven hinken: enerzijds de afwijzing van anthropomorfisme, kenmer

kend voor de Stoa7), anderzijds een symbolische interpretatie van de 

godenbeelden die volgens Boyancé op de platonistische filosofie van 

Antiochus van Ascalon teruggaat8). Voor Varro betekent de introductie 

van de godenbeelden dus een achteruitgang9). Bij Dionysius vinden we dit 

*) Vgl. DH, AR 11,19,1 met Augustinus, CD VI,5 = Cardauns, RD fr. 7 en Augustinus, CD 
IV',27 (Scaevola). 

2) Eusebius, Praep. Evang. IV,1: cpiAoaócpcav T Ö 88-frrepov (nl. el8o<5 rfjg SeoXoytas), 8td 
rr)s Tcov jitiSoov cpixxiKüyrépas dXAiyyoptas dmrjTYeXpiévcov. 

3) Augustinus, CD Vü,5 - Cardauns, RD fr.225; Boyancé (1972) 255-7; Pépin, Mythe et 
allegorie 289;296; Lieberg,yUVÄPKI,4,98v. 

4) Gabba (1984) 866. 

5) Augustinus, CD IV,31 = Cardauns, RD fr.18; Plutarchus, Numa 8. 

6) Augustinus, CD IV,31 = Cardauns, RD fr.18; VII,5. 

7) Zenon, SVF I, fr. 264; Chrysippus, SVF in, fr. 1076; Diogenes van Babylon, SVF II, 
fr.33; Posidonius, FGrH87 fr.70 (= Strabo XVI,2,35). Vgl. Boyancé (1972) 262v. 

8) Augustinus, CD Vü,5 = Cardauns, RD fr. 225; Boyancé (1972) 270w. De tegenstrijdigheid 
zou ook Augustinus al zijn opgevallen. 

9) Augustinus, CD VK,5: casüus (...) deos sine simulacris veteres observasse Romanos. 
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niet terug. Onder de cultuselementen die Romulus invoert zijn volgens 

hem ook de beelden en de gestalten van de goden1), en nergens laat 

Dionysius doorschemeren dat hieraan problemen verbonden zijn. Hij stelt 

de traditionele Romeinse godsdienst, inclusief de godenbeelden, als heel 

zuiver voor en heeft dan ook geen behoefte aan allegorische interpretatie 

van die beelden. Met zijn overtuiging dat ook de vroegste Romeinen de 

goden al in beelden vereerden bevindt Dionysius zich overigens in 

overeenstemming niet alleen met Scaevola (Augustinus, CD IV,27), maar 

met het grootste deel van de Romeinse traditie2). 

Als we de vergelijking tussen Dionysius en Varro uitbreiden tot een 

onderwerp dat niet meer met de theologia tripertita samenhangt, de 

goddelijkheid van Romulus, vallen vooral verschillen op. De wijze waarop 

Varro Romulus behandelt biedt niet de sleutel tot Dionysius' notities over 

de bovennatuurlijke geboorte en de apotheose van Romulus. We zullen 

daarentegen wel op indicaties van een Platonische inslag in Dionysius* 

uiteenzettingen hierover stuiten3). 

AR 11,18,2: |odvö)v ISpweis (...) jxopcpds. 

2) Testimonia bij Boyancé (1972) 263v. 

3) De litteratuur over Romulus (-Quirinus) is onafzienbaar: AAlföldi, "Parens Patriae II", 
MH 11 (1954) vooral 145w.; herdr. in Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken 
(Darmstadt 1971) 124-138. - CKoch, "Bemerkungen zum römischen Quirinuskult", Zeitschr. 
f.Rel.u. Geistesgeschichte 5 (1953) 1-25, herdr. in: Religio: Studien zu Kult und Glauben der 
Römer (Neurenberg 1960) 17-39. - Wardman (1960) vooral 409v. (Dionysius* behandeling van 
Romulus). - Classen (1962). - Burkert (1962). - Classen (1963). - CKoch, art. "Quirinus", 
RE 24 (1963) 1306-1321. - JJPoucet, "Les origines mythiques des sabins ä travers 1'oeuvrc >. 
Caton etc", Etudes étrusco-italiques (Leuven 1963), vooral 189v. met noot. - Gerhm': 
Radke, Die Götter Altitaliens (Münster 1965) 268-270; 273v. - G.Dumézil, La religion 
romaine archaïque (Parijs 1974) 257-282. - G.Radke, "Quirinus. Eine kritische Ueberprüfuncj 
und ein Versuch", ANRW 11,17 (1981) 276-299. - D.Porte, "Romulus-Quirinus, prince et dien, 
dieu des princes. Etude sur Íe personnage de Quirinus et sur son évolution, des origines h 
AugastQ\ANRWn9n (1981) 300-342. 

De Romeinse overlevering kende twee contrasterende versies van Romulus' levenseinc1 

Volgens de ene verdween hij tijdens een volksvergadering om onder de goden te worde 
opgenomen; in de andere versie wordt hij, na ach op het eind van zijn regering gehaat 
hebben gemaakt, vermoord, hetzij door de senatoren, het zij door nieuwe burgers die zich 
ten achter gesteld voelden. Veel is geschreven over de vraag welk van beide versies de 
oorspronkelijke is. De absolute en relatieve datering van de twee versies blijft onzeker; zie 
Classen (1962) 179. Volgens sommigen is het in de overlevering vanouds als vanzelfsprekend 
voorgesteld dat de godenzoon Romulus aan het eind van zijn aards bestaan ten hemel zou 
worden opgenomen, en men wijst op Ennius; Griekse invloed - het model van de KTurrns-
kan hierbij een rol hebben gespeeld. In deze opvatting is de gewelddadige versie dus 
secundair; zij zou een "rationalistische Umdeutung" (Rosenberg, RE 11,1 (1914) s.v. 
"Romulus", 1098) van de traditie zijn en samenhangen met de anti-propaganda van de 
populäres tegen Sulla's pogingen om als tweede Romulus te poseren (vgl. Sali. Hist. 1,55,5: 
scaevos iste Romulus). De tegenovergestelde opvatting houdt de vermoording van Romulus 
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Aan Romulus' goddelijkheid zitten, zoals bekend, twee kanten: 

Enerzijds de goddelijke afstamming van de tweelingen Romulus en Remus, 

kinderen van Mars en Ilia (Rhea Silvia); anderzijds de apotheose van 

Romulus en zijn gelijkstelling met de god Quirinus1). Hoewel men de 

opvatting van Romulus als halfgod en het geloof in zijn postume vergod

delijking conceptueel moet onderscheiden, waren beide aspecten reeds 

door Ennius met elkaar in verband gebracht: 

Unus erit quem tu tollis in caemla caeli 
templa 

("één zal er zijn die U naar de blauwe hemelstreken zult voeren") zijn-

blijkens de context in Ovidius, Fasti - de woorden van Juppiter tot 

Mars2). Mars haalt dus postuum één van zijn twee zonen bij zich. 

Nu zijn heroïsatie en apotheose van verdienstelijke staatslieden de 

keerzijde van de overtuiging dat (sommige van) de goden oorspronkelijk 

grote mensen waren die zich aan de mensheid uitzonderlijke weldoeners 

voor de oudste versie (zo reeds Schwegler, Röm.Geschichte (Tübingen 1853) I,534v.; meer 
recent vooral Burkert (1962) 365w.). Men wijst op een gruwelijk détail: De senatoren 
scheuren het lichaam van Romulus in stukken en ieder neemt een stuk onder zijn toga mee 
naar huis om het daar te begraven. Dit zou te verklaren zijn vanuit een prehistorische 
rituele koningsmoord met bijbehorende mythe. Later zou deze traditie niet meer begrepen 
zijn, en zo mede tot het ontstaan van de alternatieve versie, Romulus' apotheose, 
aanleiding hebben gegeven. Burkert, 365 wijst er nog op dat de versie met Romulus' 
vermoording zich "nicht ein(fugt) in die Fronten des Bürgerkriegs" t.t.v. Sulla. Dat echter 
uiterlijk in de tijd rondom Caesars dood de omineuze samenhang met de actualiteit er wel 
was kan ook Burkert natuurlijk niet ontkennen; maar zie reeds het dreigement van consul 
C.Calpurnius Piso aan het adres van Pompeius in 67 v.Chr: Als hij Romulus navolgde zou hij 
ook dezelfde dood vinden (Plut. Pomp. 25). Auteurs van beide "scholen" zijn het er wel 
over eens dat in de laatste eeuw der republiek de keuze voor één van beide versies van 
Romulus' levenseinde in toenemende mate samenhing met de actuele politieke propaganda. 
Dionysius voelt zich echter in AR 11,56 verplicht, in navolging van Herodotus (zie IV,1 en 
Ek (1942) 7w.) beide versies te vermelden. Dit wijst er op dat hij in Romulus alleen de 
historische stichtersfiguur zag en geen boodschap had aan de politieke propaganda die de 
Romeinen in de voorafgaande eeuw met zijn naam hadden bedreven (zie ook § 4.1.1). Dat 
hij dan de versie met de moord als ia8avcs&repa voorstelt, die met de tenhemelopneming als 
jru8(08écrrepa, kan men inderdaad zien als staaltje van "Rationalismus der Hellenen": zie 
RBömer, Ovid: Die Pasten II (Heidelberg 1958) 117; Burkert, Historia 11 (1962) 365 n.46. De 
precieze aard van dit "rationalisme", d.w.z. Dionysius' theologische opvattingen, is hier aan 
de orde. 

*) Onder moderne geleerden is ook de vraag of de gelijkstelling tussen Romulus en 
Quirinus oorspronkelijk is omstreden. Negatief bv. Dumézil, ReLrom.archaïque; positief 
Radke, "Quirinus". 

2) Ennius A. 64/5Vahlen = 54/5Skutsch, geciteerd Varro, LL Vü,6; Ovidius, Fasti 11,487 en 
Metam. XTV,814. 
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hebben betoond; men spreekt van euhemerisme1). Scaevola had tegen deze 

opvatting bezwaar gemaakt, die inhoudt dat o.a. Hercules, Aesculapius, 

Castor en Pollux vroeger mensen waren geweest2). Volgens Boyancé3) zou 

zijn bezwaar zijn ingegeven enerzijds door de angst dat de populaire 

Romeinse cultus van deze goden schade zou lijden, anderzijds door het 

gevaar dat men hierin een precedent zou zien voor apotheose van 

verdienstelijke tijdgenoten: Ennius had immers aan de traditionele lijst 

niet alleen Romulus, maar ook Scipio Africanus toegevoegd4). 

Als we Augustinus mogen geloven5) juichte Varro echter in zijn 

Antiquitates Rerum Divinarum uit overwegingen van staatsbelang toe dat 

*) De term zou eigenlijk vermeden moeten worden omdat niet ieder er hetzelfde onder 
verstaat. KLThraede, "Euhemerismus", RAC 6 (1966) 877-890, onderscheidt het euhemerisme 
van de opvattingen van Euhemerus zelf, voorzover deze bekend zijn. Het euhemerisme 
impliceert dat (de) goden vergoddelijkte menselijke weldoeners of uitvinders (et>ep7éTat of 
eipeTal) zijn. Vooral de Stoa kon met deze opvatting uit de voeten; zij onderscheidde 
diverse klassen van goden en hield dus, anders dan Euhemerus, de Olympiërs niet voor 
vergoddelijkte mensen, maar erkent anderzijds het reële bestaan van apotheose. Het 
euhemerisme wordt dan gehanteerd op een manier die het geloof in de goden niet ondermijnt. 

2) Augustinus, CD IV,27. 

3) Boyancé (1972) 257w. 

4) Dit berust op moderne reconstructie van de context van de bij Seneca, Ep. 108,34 
geciteerde verzen: 

si jas endo plagas caeïestum ascendere cuiquam est 
mi soli caeli maxima porta patet (= V.23/4Vahlen). Zie Boyancé (1936b) 52 n.6. 

Lieberg, ANRW 1,4,85-87 geeft echter van Augustinus, CD IV,21 een heel andere 
interpretatie: Scaevola's bezwaar richtte zich op die filosofen die de massa omtrent de 
goden wilden laten geloven quod homines fuerint et humana condicione defecerint. Daarmee 
is volgens Lieberg niet de stoïsche leer van de apotheose bedoeld, maar juist de 
epicureïsche kritiek daarop zoals die wordt verwoord door Velleius bij Cicero, ND 1,38: quo 
quid absurdius quam (...) homines iam morte deletos reponere in deos, quomm omnis cultus 
esset fiitums in luctu. Tussen deze twee interpretaties is het moeilijk kiezen; aan de 
HeuhemeristischeM opvatting is een zekere dubbelzinnigheid inherent, men kan haar in 
negatieve zin hanteren. Tegen Liebergs interpretatie van Scaevola m.b.v. Cicero, ND 1,38 
pleiten echter twee argumenten: (1) Bij Scaevola is niet van luctus sprake. De verering \\ z 
Hercules, Aesculapius en de Dioscuren ging ook niet van luctus vergezeld. Velleius moet aan 
andere cultussen hebben gedacht, zoals die van Osiris (zie Xenophanes bij Plut. Am. 763cd: 
èKéXeuoe TÓV "Ootpiv, el Binryróv voyi^ovai, TLJIÖV cbs 0eóv, el 8è 0eèv 
'rryouvrat, 8pr|velv) en de andere mysteriegoden (vgl. DH, AR 11,19,2, waar eveneens 
van 8pf|vos (...) èirl 8eoIs &9avi£o]iévoi5 sprake is). (2) De Epicureeërs plaatsten 
zich, met hun ontkenning van de voorzienigheid der goden, zozeer buiten de algemene 
theologische discussie, dat het voor Scaevola niet interessant kan zijn geweest zich tegen 
hen af te zetten. 

5) Augustinus, CD m,4 = Cardauns, RD fr. 20+ (besproken door Boyancé (1972) 261 met 
n.2): Utile esse civitatibus dicit ut se viri fortes, etiamsi falsum sit, diis genitos esse 
credant, ut eo modo animus humanus velut divinae stirpis fiduciam gerens res magnas 
adgrediendas praesumat audacius, agat vehementius et ob hoe impleat ipsa securitatefelicius. 
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voortreffelijke mannen zichzelf een goddelijke afkomst toeschreven en 

uit deze overtuiging de kracht putten om grote daden te doen. In een 

werk dat aan Caesar was opgedragen had een dergelijke opvatting van 

Varro uiteraard grote actualiteitswaarde. De "euhemeristische" opvatting 

vinden we bij hem ook elders1). Het is echter de vraag of Varro hierbij 

ook aan Romulus heeft gedacht. Het tekstverband van de eerstgenoemde 

passage (zie Aug. CD 111,3) lijkt dit wel te suggereren, maar in RD fr.32 

ontbreekt Romulus. En we hebben meer dan voldoende aanwijzingen dat 

Varro de gelijkstelling van Romulus met Quirinus heeft afgewezen: De 

naam Quirinus leidt hij af van Quirites (LL V,73), en deze weer van 

Curenses (LL VI,68). Elders brengt hij Quirinus direkt met Cures in 

verband (bij Dionysius, AR 11,48,2-4); dit impliceert dus een Sabijnse 

herkomst voor Quirinus. Blijkens een scholion op Horatius, Epod. 16,13 

heeft Varro van een graf van Romulus bij de rostra gesproken; volgens 

Classen sluit dit naar Romeinse opvatting apotheose uit2). Uiteraard 

hebben we niet de garantie dat Varro in heel zijn omvangrijke oeuvre aan 

deze opvattingen over Romulus' levenseinde is trouw gebleven. 

Dionysius' benadering van Romulus' goddelijkheid is een geheel 

andere. Hij behandelt dit onderwerp in samenhang met zijn beschrijving 

van Romulus' geboorte en verscheiden (resp. AR 1,77 en 11,56 met 63,3). 

Tegenover apotheose heeft hij de nodige reserves. In 11,56,6 formuleert 

hij zijn opvatting als volgt: "Nu lijkt het alsof aan de opvattingen van 

hen die het sterfelijke vergoddelijken en de zielen van illustere personen 

ten hemel doen opklimmen niet weinig voedsel gegeven wordt door de 

dingen die van godswege geschiedden rondom de conceptie van deze man 

en rondom zijn ontbinding"3). Dat deze uitspraak zeker niet zonder meer 

wijst op instemming met "hen die het sterfelijke vergoddelijken" blijkt 

wel uit de context. In 11,56 vermeldt Dionysius namelijk de verschillende 

ServJDan. In Aen. Vffl,275 = Cardauns, RD fr.32* (vgl. Boyaneé, Etudes 260 n.1): Varro 
dicit deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt, alios qui immortales ex 
hominibus facti sunt; et de his ipsis alios esse privatos, alios communes; privatos, quos 
unaquaeque gens colit, ut nos Faunum, Thebani Amphiaraum, Lacedaemonii Tyndareum, 
communes quos universi, ut Castorem Pollucem Liberum Herculem. 

2 ) Classen (1962) 199. 

3) AR 11,56,6: ëouce b'ob juicpdv &(pop[ii\v irapéxetv TOLS 8eoTrou)\5at TCÉ Qvryra tcal 
ets cr&pavöv dvapipd£owt, ^ds t|n>xd5 TÜ>V èirwpavöv T& oujipdvra èK TOV QEOV 

arepl rrjv oirfKpicnv TOÏ) dvfipö? èKelvov Kal ri\v 8idKpiatv. 2<ryKpun9 en ötdKpioxs, 
hier in de betekenis van Mconceptie"en "verscheiden", zijn termini technici uit de 
natuurfilosofie; vgl. Plato, Timaeus 64e; Wetten X,897a en vgl. 893e. 
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in omloop zijnde versies van Romulus' verdwijning. De eerste die hij 
noemt is die welke Romulus tijdens plotseling invallende duisternis en 
opstekende storm door zijn vader Ares ten hemel laat wegvoeren (56,2: de 
versie van Ennius). Daarna vermeldt Dionysius enkele versies die godde
lijke interventie buiten beschouwing laten. De senatoren zouden Romulus 
tijdens een senaatszitting hebben gedood vanwege zijn tyranniek optreden 
(deze versie is gekleurd door de gebeurtenis van de Iden van Maart 44 
v.Chr.)1); of tijdens een regenstorm en duisternis zouden de nieuwe 
burgers van Rome zich aan hem hebben vergrepen (56,3-5)2). De eerstge
noemde versie noemt Dionysius mythödestera (mythe-achtiger), de twee 
"menselijke" versies daarentegen pithanötera (geloofwaardiger). Het zijn 
niet zozeer de van godswege veroorzaakte verschijnselen van duisternis en 
storm waarin hij niet gelooft: Hij wijst er in 11,56,6 op dat zowel bij 
Romulus' conceptie als bij zijn heengaan dichte duisternis heerste (in 
1,77,2 noemt hij deze verschijnselen alleen in de mythologische versie van 
Romulus' conceptie; in 11,56,6 is deze beperking vervallen). De zoeven 
geciteerde opvatting, dat men in deze bovennatuurlijke verschijnselen 
aanleiding zag om tot apotheose over te gaan, heeft alleen zin als die 
verschijnselen zelf als feiten worden aanvaard. Dionysius heeft echter 
grote moeite met het vaderschap van Ares. In 11,56,6 durft hij t.a.v. de 
verkrachting van Dia niet te kiezen tussen een goddelijke en een 
menselijke uitleg, en ditzelfde geldt in 1,77. Zijn weerzin om te geloven 
in Ares' vaderschap komt daaruit voort dat men aan deze god een daad 
van grote onzedelijkheid zou moeten toeschrijven. Tot tweemaal toe 
bestempelt Dionysius in 1,77 dan ook de versie met Ares als mythe3). En 
omdat hij in 11,56 Romulus' geboorte en zijn heengaan aan elkaar koppelt 
is de Aresversie van Romulus' apotheose - die in feite van Romulus al 
tijdens zijn leven een heros zou maken - niet erg acceptabel. Ook in de 
opsomming van halfgoden in AR Vü,72,13 ontbreekt Romulus. 

Nu neemt Dionysius in 11,63 wel iets van zijn scepsis tegenover 
Romulus' vergoddelijking terug. Hij vertelt hier, conform de Romeinse 
traditie, hoe Romulus onder de naam Quirinus onder de staatsgoden werd 
opgenomen op het betrouwbaar geachte getuigenis van (Proculus) Julius4). 

*) Hierboven, pag. 392/3 n.1. 

2) De versie van Licinius Macer (fr.2). 

3) 1,77,2: |xt)8oXo7ou(n; 7,3: fiuöeuójievov. 

4) Proculus Julius: Cicero, Rep. 11,20; Leg. 1,3; Livius 1,16,5; Ovidius, Fasti II,499w. etc. 
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De episode is overigens onderdeel van Dionysius' verslag van Numa's 

regering. Numa stelt een cultus voor Romulus Quirinus in; hij doet dit 

nadat op het Forum een boer, Julius, met een opmerkelijke verhaal is 

verschenen. Romulus zou zich aan hem, toen hij van het land terugkeerde, 

in volle wapenrusting hebben vertoond en zijn tenhemelopneming hebben 

verkondigd, en wel als volgt: "Mijn genius voert mij, nu ik mijn 

sterfelijk leven beëindigd heb, naar de goden; ik ben nu Quirinus"1). Hier 

is dus geen sprake van Ares, en ongetwijfeld was Romulus' apotheose in 

déze vorm voor Dionysius minder aanstootgevend dan de versie van 56,2; 

dan nog neemt hij haar niet expliciet voor zijn rekening2). 

Een rigoureuze afwijzing van apotheose mag men Dionysius niet 

toeschrijven. Dat blijkt uit AR Vffl,52,4. Hij legt hier aan Veturia, de 

moeder van Coriolanus, een beknopte eschatologie in de mond: De zielen 

van de gestorvenen gaan óf naar het duistere onderaardse, de verblijf

plaats van de kakodaimones, óf naar de Vlakte van Vergetelheid3), óf 

naar de zuivere ether waar de afstammelingen van de goden een gelukza

lig leven leiden. Veturia spreekt de verwachting uit dat zijzelf, als ze 

erin zal slagen Coriolanus van zijn aanslag op Rome af te brengen, niet 

alleen tijdens haar leven roem deelachtig zal worden,maar dat ze na haar 

dood temidden van de goden zal verkeren, zodat ze bij hen voor haar 

zoon voorspraak zal kunnen doen. 

Hier gaat dus de "orfische" opvatting over de bestemming van de ziel 

na haar bevrijding van het lichaam een verbinding aan met de aan de 

mythologie ontleende voorstelling van heroën die onder de goden worden 

1) AR 11,63,4: "AyyeXXe 'Pcö^atois, 'IovXte, T& irap' èjiot), frn jie 6 Xaxév ör' 
hfevóysr\v SatfLCOv els 8eot>s öryetai, TÓV Ovrfrèv èKirX^pcóaavTa auöva* elp-l Sè 
Kuplvos. 

2) Nauwkeurige lezing van de passage zou tot de volgende interpretatie kunnen leiden: 
Dionysius vertelt niet direct dat Romulus aan Julius verscheen en hem beval een cultus te 
laten instellen. Romulus' epifanie wordt verteld als verhaal (l<fni) van Julius. Van Julits 
zegt Dionysius dat hij niet uit persoonlijk winstbejag zou hebben gelogen; hij zegt dus ook 
niet dat hij de waarheid sprak. Dionysius verlegt de plaats van handeling dus niet: naar de 
eenzame landweg, toneel van Romulus' epifanie (zoals Ovidius, Fasti II,449w.), maar naar 
het forum, décor voor het optreden van de wetgever Numa. Al deze trekken zou men 
kunnen opvatten als aanwijzingen dat Dionysius de melding van Romulus' vergoddelijking 
nadrukkelijk voor rekening van Julius laat. Maar misschien is een dergelijke iuterpretatie 
oversubtiel. Ook Cicero en Livius vertellen deze episode vanuit het gezichtspunt vaii Julius: 
Cicero, Rep. 11,20: in contione dixisse fertur (nl. Proc. Julius) a se visum esse (...) Romulum; 
Livius 1,16,5/6: in contionem prodit (...) inquit. Zij behandelen de episode echter niet onder 
de regering van Numa. Zie ook Burkert (1962) 373; Votte,ANRW 11,17,336. 

3 ) TÓ (...) Tfjs ATJ8T|S ire8tov. 
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opgenomen. Dergelijke religieuze concepten hebben een lange voorge

schiedenis; Boyancé heeft met name herhaaldelijk gewezen op de Plato-

nisch-Academische achtergrond1). In de eerste eeuw v.Chr. zouden ze zich 

in breder kring hebben verbreid, getuige o.a. Cicero's Somnium Scipionis 

en het eerste boek van de Tusculanae Disputationes. De verspreiding van 

de voorstelling dat de ziel terugkeert naar het goddelijke gezelschap 

waaruit zij afkomstig is is - volgens Boyancé - bevorderd doordat men, in 

navolging van de Academische filosoof Krantôr, aan de onderhavige 

eschatologie een vaste plaats in het litterair genre der consolatio gaf, 

zozeer dat ook de rhetoren er voorschriften voor gingen geven2). Bij 

Krantôr ziet men "les idées des cercles platoniciens relatives à la religion 

astrale se diffuser dans un public étendu, se mêler à l'héroisation 

mythologique et aboutir à inspirer des actes de culte relatifs aux 

morts"3). Boyancé spreekt in deze samenhang, n.a.v. Cicero, ook van een 

"mysticisme pythagorisant, si l'on veut, mais sans rien d'ésotérique"4). Hij 

benadrukt dat, voorzover hier van vergoddelijking van mensen sprake is, 

deze niets met de euhemeristische opvatting gemeen heeft5). De onsterfe

lijkheid van de staatsman zoals Cicero die schildert in het Somnium 

Scipionis is volgens Boyancé een typisch-Romeinse, Ciceroniaanse, 

verbijzondering van Plato's eschatologische ideeën. Hier, in dit gepopula

riseerde Platonisme, dat men wel als Neopythagorisme aanduidt, heeft men 

ook de achtergrond van Dionysius' eschatologische opvattingen te zoeken. 

Men kan de tekst die ons uitgangspunt was voor deze beschouwingen, AR 

Vin,52,4, toevoegen aan het dossier over de "religion astrale" dat 

Boyancé en anderen voor hem hebben aangelegd. 

Het geheel van de hier behandelde theologische ideeën van Varro en 

Dionysius overziende moet men concluderen dat, bij de grote verscheiden

heid aan theologische opvattingen die in de eerste eeuw v.Chrin omloop 

waren, de overeenkomsten tussen deze twee auteurs geenszins zo opval-

x) Boyancé (1936a) 233w.; (1936b) 121-146; "L'apothéose de Tullia", REA 46 (1944)179-184; 
en MLa religion astrale de Platon à Cicéron", REG 65 (1952) 312-349. 

2) Zie Menander Rhetor, 414,16 Spengel; Boyancé (1936a) 333v.; REA 46 (1944) 179w.; REG 
65 (1952) 337-9. 

3) REG 65 (1952) 337. 

4) REA 46 (1944) 180. 

5) REA 46 (1944) 181. 
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lend zijn dat men aan ontlening door Dionysius aan Varro moet denken1). 

Wie de herkomst van Dionysius' gedachten over de goden wil traceren 

moet een wijdere Griekse context in ogenschouw nemen. De richting 

waarin we moeten zoeken is al gewezen door de toespelingen op de 

"religion astrale" die Dionysius' tekst bleek te bevatten. Heeft Dionysius' 

theologie een achtergrond in het Platonisme? Voordat deze vraag wordt 

beantwoord passeren eerst nog enkele andere relevante passages uit de 

AR de revue. 

Hierboven is de uitdrukking die in AR 11,63,4 voorkomt, tfde geest aan 

wie ik bij mijn geboorte werd toegeloot"2) (lachön daimöri) opgevat als 

equivalent voor de Romeinse term genius. Dit brengt ons bij Dionysius' 

demonologie3). De gelijkstelling van de lachön daimön met de Romeinse 

genius spreekt niet vanzelf. "Der genius (...) ist nicht ein begleitender, 

schützender Dämon des Menschen, sondern die im Manne wohnende 

Zeugungskraft, das was den Einzelnen zum Mann macht"4). De genii zijn 

niet goddelijk. En weliswaar "gibt (es) soviel Genii als es lebendige 

Männer gibt", maar van de genius van een heengegane is in de oudere 

Romeinse litteratuur nergens sprake5). Dionysius' uitdrukking "de geest 

aan wie ik bij mijn geboorte werd toegeloot" impliceert echter wel de, 

Tot deze conclusie komt, langs een gedeeltelijk andere weg, ook Gabba (1984) 867. 

2 ) 6 Xax&v ör' è7evóp/r|v Saljjuov. 

3) Zie het collectieve artikel "Geister(=Dämonen)" in RAC 9 (1976) 546-797; daarvan vooral 
BH "Vorhellenistisches Griechenland", kol. 598w. (J.ter Vrugt-Lenz) en BITic "Hellenistische 
und kaiserzeitliche Philosophie", kol.640w. (CZintzen). Van de overige litteratuur: R. 
Heinze, Xenokrates (Leipzig 1892; repr. Hildesheim 1965) (de Xenokrates-fragmenten nu 
opnieuw uitgegeven door MJsnardi Parente, La scuola di Piatone III (Napels 1982)).-
L.Robin, La théorie platonicienne de Vamour (Parijs 1908) 131-138. - FAndres, "Daimon", 
RE Suppl3 (1918) 267-322. - P.Boyancé, "Xénocrate et les orphiques", REA 50 (1948; 218-
231. - idem, "Sur la théologie de Varron", REA 57 (1955) vooral lQw.(~Eudes 268w.).-
MDetienne, "Xénocrate et la demonologie pythagoricienne", REA 60 (1959) 271-279. 

De grote rol die men vroeger wel aan Posidonius toedacht in de geschiedenis van de 
demonologie is nu tot bescheiden proporties teruggebracht; zie Boyancé (1972) 268w. Van 
Posidonius' Ilepl i\pdmv Kal öaiftóvcov zijn slechts twee fragmenten bekend: W.Theiler, 
Poseidonios: Die Fragmente (Berlijn - New York 1982) fr. 387/8 met comm. in deel II op p. 
316-320. Over Varro zie ook P.Boyancé, "Les Endymions de Varron", REA 41 (1939) 319-324 
= Boyancé (1972) 283-289. 

4) Classen (1963) 334. 

)̂ KXatte, Römische Religjonsgeschichte (München 1960) 10?. Vgl. J.Bayet, Histoire 
psychologique etpolitique de la religion romaine (Parijs 1957) 65-67. 
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Griekse, voorstelling van een beschermgeest1); deze komt in eschatologi

sche verband enkele malen bij Plato voor, namelijk in de Phaedo (107d) 

en in de mythe van Er in het tiende boek van de Politeia (6111 en 

620d). Met name de overeenstemming van Dionysius met de Phaedo-

plaats valt op2). Het staat echter wel vast dat Dionysius niet als eerste 

de Griekse demonologische opvattingen toepaste op de Romeinse genius; 

Varro was hem daarin voorgegaan3). Een inscriptie uit Aesernia spreekt 

van de Genius diviJulii4). 

Om te kunnen beoordelen of we met een losse Plato-reminiscentie te 

doen hebben of met een coherente visie op goden en demonen moeten nog 

andere teksten in de overweging worden betrokken. In AR 1,77,3 treffen 

we een korte demonologische excurs aan: Als men dan aan de verwekking 

van de tweelingen Romulus en Remus een bovennatuurlijke uitleg wil 

geven, moet men haar - aldus Dionysius - toeschrijven aan één der 

daimones. De substantie van de kosmos is in haar geheel gemengd; tussen 

het geslacht der goden en dat der mensen is er een tussensoort, dat van 

de demonen, die afwisselend met goden en mensen verkeren. Hieruit5) 

stamt het geslacht der hêröes waarvan de mythe spreekt 

(mytheuomenon). Dionysius kent de demonen dus als een niet ten volle 

onsterfelijke6) en niet ten volle sterfelijke categorie levende wezens. 

Voor verder détails verwijst Dionysius naar de filosofen. Ook de wijze 

waarop Dionysius in 1,77,2 in eerste instantie Ares' epifanie vertelt 

vertoont enkele opmerkelijke trekken. Zolang hij in eigen persoon 

Met ö Xax<ü>v Ö T * kysvóix^v öatfjuov vergelijk Trag.adesp. fr.17 Nauck = 17 
Kannicht-Snell: & 8aXp-ov 8s etA/rjxas; Plato, Phaedo 107d: kK&arov 8CÜ#(I)V, öcnrep 
£ü>vra elX/foet; Plato, Politeia X,617e: o$x i)y>0L$ Sottjjuüv XT||eTat, dXX'tjxeXs 
8atjxova alpTioEoöe (vgL 620de; met eigenzinnige omkering van de traditionele 
voorstelling); Plato, Nomoi K,877a. De voorstelling komt al bij Hesiodus voor (EKH 109W.; 

252w.) en is nog bekend aan Aristoteles, fr. 193 Rose, en aan Theocritus, IV,40. VgL 
Andres, RE Suppl. 3,287v.; ter Vrugt-Lenz, RAC 9,609v.; Zintzen, RAC 9,646. 

2) Puiggali (1984) vooral 94. 

3) Augustinus, CD Vü,6 (=Cardauns, RD fr.226, met comm. op p. 226v.): aerias esse animas 
(...) vocant heroas et lares et genios. Volgens Zintzen, RAC 9,642 stamt deze leer uit 
Posidonius; anders Boyancé (1972) 268 met n.1. 

4) CIL DC,2628 » ILS 72 uit Aesernia: Genio deivi Mi parentis patriae, quem senatus 
populusque Romanus in deorum numemm rettulit. 

)̂ è£ oh: uit de afwisselende omgang? of is (puXov het antecedent van o$? 

6) Niet deelhebbend aan rfjs &<p9(ipTOu Kal p.aKaptas cpOaeoas. 



401 

spreekt duidt hij Ares consequent als daimön aan1), daarmee preluderend 

op de uitleg van 77,3. Deze demon verschijnt als een eidölon (fantoom) in 

bovenmenselijke gestalte. Na voltrekking van de daad en het uitspreken 

van een voorspelling verdwijnt hij gehuld in een wolk in de lucht (aêr)2). 

Een met AR 1,77 vergelijkbare passage is de bovennatuurlijke versie 

van de verwekking van Servius Tullius in IV,2: Er vindt sexueel verkeer 

plaats tussen de slavin Ocrisia en een phallus die in het haardvuur van 

het paleis van Tarquinius Priscus is verschenen. Dionysius bestempelt ook 

dit verhaal als mythödes (IV,2,1) in vergelijking met het geheel 

menselijke verhaal van IV,1; hij beroept zich nadrukkelijk op zijn talrijke 

Romeinse bronnen en verontschuldigt zich dan nog voor het verhaal bij 

goden en demonen3). Dat de verschijning van het bedoelde lichaamsdeel 

in het haardvuur juist wordt geïnterpreteerd is te danken aan de bedre

venheid van Tarquinius' echtgenote Tanaquil in de mantiek. Zïj bewerkt 

dat Ocrisia zich met het schaamdeel laat opsluiten. In IV,2,3 houdt 

Dionysius het erop dat één der goden of demonen zich met Ocrisia heeft 

verenigd en daarna is verdwenen, "hetzij hij Hephaestus was, hetzij de 

huis-Aêr&s4)": bedoeld zal wel zijn de lar familiaris. Hier is de heros dus 

een species van het genus der daimones. Dionysius voegt eraan toe dat dit 

mythische verhaal op zich ongeloofwaardig is, maar dat het wel aan 

geloofwaardigheid wint door een tweede bovennatuurlijke verschijning 

(epiphaneia theid) die zich aan Servius Tullius zelf, als kind, voordeed: 

Terwijl hij eens lag te slapen namen omstanders een vuurglans rondom 

zijn hoofd waar. Ook hier wijst Dionysius goddelijke epifanieën in het 

algemeen niet af, maar staat hij gereserveerd tegenover de meer specta

culaire en scandaleuze optredens die men de goden toeschreef. 

Enkele andere passages bevestigen dit. In 11,68/9 vermeldt Dionysius 

twee epifanieën van Vesta. Hij motiveert zijn verhalen met een korte 

geloofsbelijdenis: Anders dan die filosofen die alle goddelijke verschijnin

gen belachelijk maken "omdat geen enkele god zich ooit met de mensen 

bemoeit" schaart Dionysius zich liever in "de rijen van hen die geloven in 

*) Hij spreekt éénmaal van 9eó<?, in een weergave van het overgeleverde verhaal. 

2 ) TOtDrot 8è d/rróvTa vé98i nEptKa\v99fjvea Kal dirö Yfjs &p8évra 9ép8o6at 8t' 
dépos <5ÊV(I>. 

3) IV,2,1: el 9eols T8 Kal 8at|iooi Xé7eor9at <piXos. 

*) Tot) KaT'olKtav ipooos. 
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de zorg van de goden voor de mensen en in hun welgezindheid jegens de 

goeden en hun onwelwillendheid jegens de slechten"1). De eerste van deze 

epifanieën (11,68) geschiedde ten gunste van een Vestaalse maagd, Aemilia, 

onder wier verantwoordelijkheid het eeuwige vuur was uitgegaan en die 

daarop ten onrechte van onkuisheid werd beticht. De godin zorgde er zelf 

voor dat de vlam weer ging branden, nadat de Vestaalse haar linnen 

gordel erop had geworpen; zo redde zij Aemilia van een veroordeling. 

Vesta's tweede interventie (11,69) was eveneens ten gunste van een 

Vestaalse, Tuccia, die op valse gronden verdacht werd. Deze Tuccia 

slaagde er ten aanschouwen van een grote menigte, onder wie de ponti-

fices, in water in een zeef van de Tiber naar het forum te dragen; 

daarop bleek haar aanklager onvindbaar. Dionysius houdt bij dit tweede, 

meer spectaculaire, verhaal weer enige slagen om de arm2). 

In Vni,56 vermeldt Dionysius de episode van het sprekende beeld van 

Fortuna Muliebris, dat door de vrouwen van Rome was ingewijd na het 

slagen van hun gezantschap naar Coriolanus3). Dionysius aanvaardt ook 

deze goddelijke epifanie, en zegt erbij dat zij onjuiste meningen corri

geert, namelijk die dat de goden zich niet in eerbewijzen zouden verheu

gen4) en die dat zij niet toornig zijn om .het onrecht dat de mensen 

doen5). (Overigens wisselt Dionysius in deze passage de termen "goden" 

en "demonen" af). 

Dan bespreekt Dionysius in 11,60/1 ook Numa's omgang met de nimf 

Egeria; hier geeft hij opnieuw, zoals in 1,77 en IV, 1/2, een bovennatuur

lijke naast een menselijke versie. Deze laatste, de machiavellistische 

*) AR ïï,ó8,2. Citaten: dte otiöevl 8e<Sv piXov dvSpcforcov oi&evóq en ö o m 8' oi)K 

änoXvovvi rffë dvSpcoTrlvrys èmjxeXelas TO{>9 8eous, dXXd Kal T O I S &7a9oïs 
Et>jjL8V8U5 elvca vojit̂ o-uot Kai T O Ï S KaKols Suo^evels. Men denkt hier en XX,9,1 wel 
aan de Epicureeërs (zie ook § 5.2.2 pag. 459); maar het zou ook kunnen dat Dionysius in 
algemene zin refereert aan de tweede ketterij die in Plato's Wetten X (zie 899d w.) 
bestreden wordt. Anders dan bij Plato echter ligt bij Dionysius de nadruk op de realiteit 
van de goddelijke epü nieën. 

2) 11,69,1: 8au#uaouiiyrepov (...) Kal p/66a) \LÖXKQV èoucós. 

3) Vgl. Livius n,40,llv.; Festus 282L. s.v. Pudicitiae Signum ; Anonymus, De viris illustribus 
19; VaLMax 1,8,4. Volgens Valerius Maximus sprak het beeld de volgende woorden: rite me, 
matronae, dedistis, riteque dedicastis. 

v VHÏ,56,1: jjuffT' èirl Tats Ttpms Tals nap'&vepciyitttfv x^pe^v
 T O U S Seous; vgl. 

ïï,18,2: Oualas als xaipouot 7epaipófi,evoi irpós dvSpahrcav. 

5) VD 156,1: p/ffr'èTrt rats dvooiot? Kal d8iKOu<5 irpdleatv d7avaKT8lv; vgl. 11,68,2. 



403 

opvatting dat Numa de nimf Egeria uitvond om zijn wetgeving kracht bij 

te zetten1) doet hier niet ter zake. Interessanter is de eerstgenoemde: 

Numa had omgang met de bronnimf Egeria, die geassocieerd wordt met de 

Camenae/ de Muzen; omdat men dit niet van hem wilde geloven ver

richtte de godin een spijswonder ten aanschouwen van iedere Romein die 

het wilde zien (Dionysius noemt Egeria éénmaal daimön, éénmaal thea). 

Ook dit verhaal wordt door Dionysius als mythisch bestempeld2). 

Illustratief voor Dionysius' eerbiedige houding tegenover de goden is 

ook een passage in De Demosthene 8 gewijd aan Proteus. De aanleiding 

om Proteus ter sprake te brengen is positief: Dionysius zoekt een beeld 

om het veelvormige karakter van Demosthenes' stijl te typeren; maar in 

de uitwerking vertoont hij weer zijn gewone scmpules. Demosthenes' 

stijl Verschilt niets van de Proteus over wie de oude dichters mythen 

vertellen, die zonder moeite elke gewenste gedaante kon aannemen. Deze 

was óf een god of demon die het menselijk gezichtsvermogen bedroog; óf 

hij was een wonder van gevarieerdheid in taal met de macht elk oor te 

bedriegen en geïncarneerd in een intelligent man. Dit laatste zal men 

eerder willen aannemen, want het is oneerbiedig aan goden of demonen 

platvloerse en onwelvoeglijke verschijningen toe te schrijven1'3). 

Thucydides wordt het tot verdienste aangerekend dat hij zich van 

folkloristische uitweidingen heeft verre gehouden, al heeft Dionysius er 

begrip voor dat beoefenaars van lokale geschiedschrijving om dergelijke 

stof niet altijd heen konden. De Athener heeft "niets mythisch in zijn 

werk ingelast en dit niet misbruikt voor bedrog en bedwelming van de 

massa, zoals al zijn voorgangers hebben gedaan; die vertelden verhalen 

over Lamiën die in bossen en dalen uit de aarde opstijgen, over amfibi

sche Najaden, half mens half dier, die uit de Tartarus te voorschijn 

komen en over zee zwemmen, over hun verkeer met de mensen en over 

half goddelijke wezens die voortspruiten uit verbindingen tussen mensen 

en goden, en andere vertelsels die in onze tijd ongeloofwaardig zijn en 

^ De zg. "leer van Kritias": Vorsokr. 88 fr.25 (fragment uit de Sisyphus). 

2) 11,60,5: [ivQókoryo'vaiv; 61,1: T& JJUU8CÖ8T|. 

3) Dem. 8(143,21-144,7): oibhv 8uxXXdrrowav T O U ^B\LVQEV\IEVOV irapd T O X S dpxcdous 
irotTfraXs Ilpüyréoös, 89 diraaav I8éav jxopcpfjs d|xoyr]Tl jjueTeXdpuPavev, eÏTe 8eós r\ 
8alp,cov Tts èiceXvos #pa 1\v TrapaKpoDÓjxevos ÖIJJEIS Tds dvOpdyrrtvas 8'CTE 

8iaXéicrau irotKtXov T I XP*\V<Q- &v dv8pi aocpw, irdaris diraTTiXov dKof)s, 8 jxaXXov 
&v Tt9 etKdaeiev, èirei8 |̂ Taireivds Kal daxT||Jiova<5 öi|/ets oirre 8eoXs otire 
8at|xoat irpoadureLv öcnov. 
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vol zitten met allerlei dwaasheid" (Thuc. 6)1). Over Theopompus is 

Dionysius minder tevreden; zfjn uitweidingen zijn nogal eens pueriel 

(paidiödes) en bevatten mythische stof zoals "het verhaal van de Sileen 

die in Macedonië verscheen en dat van de draak die een zeeslag leverde 

tegen een trireme, en meer dergelijks" (Pomp. 6, ll)2). 

Samenvattend kan men dus over Dionysius' theologische opvattingen 

buiten de CvR het volgende zeggen: Hij gelooft dat de goden zich 

werkelijk met de mensen inlaten, dat zij toornig zijn om onrecht en de 

rechtvaardigen te hulp komen, en dat zij zich verheugen in de 

eerbewijzen die de mensen hen ten deel doen vallen; de cultus is aldus 

gelegitimeerd. Gevraagd hóe de goden zich met de mensen bemoeien 

antwoordt Dionysius dat de distantie tussen het goddelijke en het 

menselijke intact blijft. De goden interveniëren indirect, hetzij m.b.v. één 

der elementen (vuur: IV,2 en 11,68; water: 11,69 - met enige reserve), 

hetzij via de tussencategorie der daimones (1,77; 11,63; en met veel 

reserve IV,2). Deze daimones (tot wie soms ook de hêröes gerekend 

worden: IV,2) bewonen misschien de aêr (atmosfeer; 1,77,2). Het 

duidelijke onderscheid dat in 1,77,3 tussen goden en demonen wordt 

gemaakt wordt echter in andere passages meestal niet gehandhaafd. Meer 

spectaculaire, en vooral onzedelijke, optredens van de goden worden 

afgewezen. Van de goden niets dan goeds3). 

Dionysius' theologie is consistent; en zij is verwant aan die van 

Plato. Een duidelijke aanwijzing dat we de bron van Dionysius' ideeën bij 

Plato moeten zoeken geeft 1,77,3; Dionysius formuleert daar zijn demono-

*) Thuc. 6(333,3-12): TÖ |i/r|8èv awr\ jxv8ü>8es Trpoadijiat, ^8' ets dirdrriv K a l 
7orrrelav TÓ&V TTOXX&V èKTpéi|/at rf|v 7pa<pf|v, c&s ol irpó ainov irdvres èiroiTiaav, 
Aaylas i x v è s loropowres èv iJXais K a l vdirats §K yf\s dvtepivas, K a l NaiSas 
dp-cpuplous £K TapTdpcov è|uyuaas K a l 8id irsX^o-us vrixofjiévas K a l |xi£ó8T|pas, 
K a l Tavras els ójxtXiav dvSpcfrirots owepxojxévas, K a l èK 0VT)TQ)V K a l 8eto>v 
owo-uauöv -yov&s -rptSéo-us, K a l dXXas Tivds dirtcrrovs TCÖ KaS^fjids ptcp K a l 

iroX^ TÖ dvÓTjrov 'éxsw 8oKo-6aas loroplas. Lokale geschiedschrijvers: Thuc. 7 en 
hiervoor § 3.1.4 pag. 296v. ¥oor "mythe" als tegengestelde van "waarheid** i.v.m. 
historiografische theorie zie Schultze (1986) 126 en hiervoor § 3.1.3 pag. 279. 

2) Pomp. 6,11: èv als èor t Kal Td irepl XtXTjvoi) TOV cpavévTOs èv MaKe8ovta Kal 
Td irepl 70V ÖpdKovros vov StavaD^axTionavros i r p ö s rf|v TptT|pT| Kal dXXa T O V T O L S 

oi)K 6x17a öjjiota. 

3) Een uitzondeling is wellicht de "afgunstige godheid" (98ovepós 8aijjiü>v) van 111,21,1 
(zie § 3.1.3 pag. 286 n.1); maar deze is verklaarbaar ak Herodotus-reminiscentie (bv. 1,32,1). 

Dionysius' scrupuleuze houding tegenover de goden blijkt ook uit andere trekjes, 
bijvoorbeeld de manier waarop hij, i.t.t. Timaeus, inzake de verering van de Penaten het 
arcanum bewaart (AR 1,67,4). 
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logie in aansluiting aan Plato, Symposium 202d-203a1). Dionysius: 

"Tussen de goddelijke en de menselijke soort is er een derde natuur, wier 

plaats wordt ingenomen door het ras der demonen"; Plato: "Al het 

demonische staat immers tussen god en sterveling in". Dionysius: "nu eens 

gaat het met de mensen om, dan weer met de goden"; Plato: "het brengt 

aan de goden over wat van de mensen komt, en aan de mensen wat van 

de goden komt" en "Er is geen vermenging van god met de mens". 

Dionysius: "de totale substantie van de kosmos is ondereen vermengd"; 

Plato: "zodat het al innerlijk samenhangt en met zichzelf verbonden is"2). 

Nu is het riskant er zonder meer van uit te gaan dat Dionysius hier 

direct van Plato afhangt; de passage uit het Symposium is namelijk het 

uitgangspunt geworden voor élle hellenistische demonologie3) en de 

ontlening zou indirect kunnen zijn. We zijn echter al eerder herinneringen 

aan Plato tegengekomen (de astrale religie; de lachön daimöri), en er zijn 

meer indicaties in de richting van Plato en zijn naaste omgeving. 

Significant is met name AR VUI,56. Zoals we hebben gezien dicht 

Dionysius hier aan de goden toe dat zij zich verheugen (chairein) in de 

eerbewijzen van de mensen en zich ergeren (aganaktein) over goddeloze 

en onrechtvaardige daden. Nu motiveert de . geschiedenis van het 

sprekende beeld van Fortuna Muliebris in strikte zin alleen het eerste, 

het chairein; als Dionysius de tegenpool, het aganaktein, ook noemt is dit 

omdat hij heeft gedacht aan de discussie die was gevoerd over de vraag 

of men aan de goden blijdschap (chairein; d.w.z. een vorm van hêdone) en 

smart (lypë) mag toeschrijven. Deze kwestie wordt in de Epinomis, 985a, 

opgeworpen en daar in die zin opgelost dat "een god die de volheid van 

de goddelijkheid bezit buiten deze gevoelens (staat)"4), maar dat de 

demonen er wel deel aan hebben. In de Wetten (VI,771d) laat Plato zich 

ontvallen dat de cultus wordt ingesteld "vooreerst om de gunst (charis) 

*) Deze overeenstemming is eerder opgemerkt door Puiggali (1984). 

2) Resp. DH: p,STa£ö T O D 9etot) Kal SVTJTOX) 7évo<us T P I T T J S T I V Ö S inrapxo'uarT|9 
cp<NJE(i)5, T Ö 8aifjLÓv(öv (pvkov èiréxsi/, Plato: irav T Ö 8aip,óviov ji£Ta§6 èort 0EOD 

T E Kal Qvrpov. DH: TOTè jièv dvBpcÓTrois TOTè 8è 9EOIS èmfjLt/yvvjxEvov; Plato: 
èpfXT|VEi)ov Kal 8üairop6fjL£'uov 8soI«s Td nap'dvSpahrcov Kal dvSponrois Td irapd 
6EC5V en 8EÖS 8è dvBpcmro) oi) y/i/ywrau DH: 69 dvaKEKpajiévrjs rffc dirdonis 
otolas T O D KÓajjLOü; Plato: C S O T E T Ö irdv ainb avrcp ouv8e8éa0ai. 

3) HemzQ,Xenokrates 79-122; ter Vrugt-Lenz, RAC 9,614. 

4) [Plato], Epinomis 985a: Ö E Ó V \LÏV 7dp 8rj T Ó V T É X O S 'éxovTa T T J S estas p-oipas 

ë£ci> T O V T C O V slvat, XvTrrjs T E Kal f]8ovrj<5. 
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van de goden en van alle goddelijke invloeden te verwerven"1); dit 

impliceert dat de goden in de cultus een welbehagen (chairein) hebben. 

Behalve in de Epinomis wordt de kwestie ook behandeld door Xenocrates 

(fr. 24H. = 225Isn.), gevolgd door Chrysippus (SVF 11,1103; Plutarchus, De 

Iside et Osiride 360d). Volgens Xenocrates zijn er "tussenwezens tussen 

goden en mensen die de passies van stervelingen en ook 

gedaantewisselingen ondergaan en die men krachtens voorvaderlijke 

wetten als demonen behoort te vereren"2). Xenocrates gaat één stap 

verder dan de Epinomis3'). In de Epinomis hebben hêdonê en lypê 

betrekking op de reactie van de demonen op goede, resp. slechte mensen; 

dat wil dus zeggen dat aan de demonen in beginsel alleen juiste (in 

Plato's terminologie: orthai) hêdonai en lypai worden toegeschreven. Bij 

Xenocrates zijn er goede en slechte demonen, evenals er goede en slechte 

mensen zijn4); en de pathê (passies) omvatten ook moeiten zoals in de 

mythen van Osiris, Dionysus en Demeter. Evenals Plato en de Epinomis 

wijst Xenocrates (fr.23H. = 222Isn.) op de noodzaak de traditionele cultus 

te handhaven. Dionysius, benadering komt het meest met die van de 

Epinomis overeen: In beide gevallen wordt t.a.v. de demonen van hêdonê 

(chairein) en lypê (aganaktein), resp. misein (haat)5) gesproken. Bij 

beiden loopt de behandeling uit op een nadrukkelijke aanbeveling om de 

traditionele cultus in stand te houden6). Deze cultus is namelijk 

*•) Plato, Wetten VI,771d: Qe&v jxèv 6̂  irpóyrov X ^ T O S ïvsKa Kal T C Ö V irepl 8eous. 

2) Plutarchus, De Def.Orac 416c = fr.23H. = 222Isn.: ybazi% elot ixves ókrnzp èv 
Ê8opt({) 8E<ÖV Kal dv8p; irio—. Sexó^evau irdBTj BvTfrd Kal jxeTapoXds dva7Kalas, 

o$s 8atjj,ovas óp8cös £x?-1
 • V Ó J J I C O V iraTépwv 'rryoujxévous Kal óvop,d£ovTas 

aépeoflai. 

3) Heinze, Xenokrates 80w.: De Academie zou nog tijdens Plato's leven lijn hebben 
gebracht in de opvattingen over de goden en demonen, die bij Plato onsystematisch waren 
gebleven. Daarbij nam men weliswaar Symp. 2(Pd-203a - met de duidelijke hiërarchie goden, 
demonen, mensen - als uitgangspunt, maar het resultaat zou niet altijd in Plato's geest zijn 
geweest. 

4) Plut. De Is.et Osir. 360d = fr.24H. = 225Isn.: 7t7yovrat 7dp cos èv dv8panrois Kal 
8aljjLOOiv dperfjs 8tacpopal Kal Kaidas. 

5) Bij DH,̂ 4i? Vm,56,l slot: &^(Qdvcodai. 

6) DH: T(5V iraTpuov èBurfjicav; 2/;/;:.?o5d: ó «raTpios vófxos. 
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gebaseerd op goddelijke openbaring aan de voorouders1), en daar het de 

mens niet is gegeven zekere kennis over de goden te bezitten2) is het 

de verstandigste weg zich aan te sluiten bij de overgeleverde (en van 

godswege gelegitimeerde) opinie3). Dionysius beroept zich in deze 

context bovendien nog op priestergeschriften4). Daarvoor heeft de 

Epinomis geen exacte parallel, maar wel enkele andere passages die ook 

overigens nauw verwant zijn aan de Epinomis5): Wetten V,738bc en 

Timaeus 40d-41a. Volgens de Wetten zal de wetgever zich er wel voor 

wachten veranderingen aan te brengen in de bestaande cultus (van goden 

en demonen), die niet op de orakels of op palaioi logoi (oude verhalen; 

bedoeld is de orfische overlevering) zijn gebaseerd. Van deze palaioi logoi 

wordt gezegd dat zij steunen op goddelijke openbaring6). De 

gedachtengang in de Timaeus is navenant: Kennis omtrent het ontstaan 

van de daimones - hier zijn de niet-astrale goden bedoeld - is voor ons 

mensen te hoog gegrepen, daarom moet men geloof hechten aan degenen 

die er van oudsher over hebben gesproken, die naar eigen zeggen 

afstammelingen van de goden zijn en dus - Plato is hier ironisch - 'Svel 

*) DH: rf|v TEvojiev̂ v èirwpdvEtav rf\$ 8EQU; Epin .985c: ÖTTT] Tivès èvsTuxov 
iyi&v, 'rj Ka9' ihrvov èv óvEtpoTroXlqt TTPOOTUXÓVTES, ^ KCLTÓL <pr|[xas TE Kal 
fjiavTstas XsxÖév Timv èv dKoals iryialvouotv ^ Kal Kdjivcumv, ^ Kat TEXEWÜ 

ptau irpooTuxèox 7Evo|xévot,s, I8'u)t TE Kal ÖTĵ ooia ^ó^as Trapa7£vo|xéva<s, Ö8sv 
Ispd iroXXd iroXX<öv yéyovzv. 

2) Epin. 985d: jj/r|8èv TÖ irapdirav elöcós, c&nrEp OW 8V 8-uvaTÓv El8èvat rr\ 
Qvrfrf\ 9<J0TEi T(ÖV Toto-frrcöv Trépt; geen expliciete pendant bij DH. 

3) DH: ouvéxsiv fis irapd T<5V irpcryóvcöv 8ó£as imèp TOU Saijiovtau irapiXaPov; 
Epin.985c: I8la TE Kal ST^OOU* 8ó|as irapa7Evofjiévas. 

4) cb«5 al TCÖV l£po9avT(öv 'ïïBpiAxovai 7pa9at. 

5) Over de vraag of de Epinomis aan Plato zelf moet worden toegeschreven is er nog 
steeds geen communis opinio. Zo wordt de authenticiteit verdedigd door E.des Places, in 
diverse artikelen: REG 44 (1931) 153-166; Mélanges Cumont (1936) 129-142; AC 11 (1942) 
97-102; REG 59/60 (1946/7) 461-466; en AC 21 (1952) 376-383; de artikelen herdr. in: r "des 
platoniciennes 1929-1979 (Leiden 1981); zie ook de Notice in de C.U.F.-editie, p.97w. 
L.Tarén, Academica: Plato, Philip of Opus and the pseudo-Platonic Epinomis (Philadelphia 
1975) ontzegt daarentegen, na o.a. Wilamowitz en Jaeger, de Epinomis aan Plato en houdt 
een lid van de vroege Academie, waarschijnlijk Philippus van Opus, voor de auteur. In de 
oudheid beschouwde men de Epinomis doorgaans als authentiek. 

6) Plato, Wetten V,738c: 9acrjjidTCi>v 7EvofjLévci)v f| èirtirvolas XEXÖEUTTIS 8E<ÖV. 
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zullen weten wat ze zeggen"1). Plato doelt hier wederom op de Orphiei2). 

Plato belijdt dus t.a.v. de cultus een principieel conservatisme3), evenals 

trouwens Isokrates4); en Dionysius blijft in beider lijn. (Dionysius is 

bovendien van mening dat conservatisme in cultische aangelegenheden bij 

Grieken en barbaren een vanzelfsprekende zaak is)5). Men moet deze 

theologische opvattingen dus in gedachte houden om Dionysius' enigszins 

halfhartige houding tegenover manifestaties van het bovennatuurlijke te 

doorgronden. Hij gevoelt soms tegenzin om de overgeleverde mythe te 

vertellen, maar voelt zich toch ook niet vrij om de traditie naast zich 

neer te leggen. Deze dubbelzinnigheid vertoont overeenkomsten met de 

moeite die Plato heeft gehad om zijn houding tegenover de mysteriën en 

de daar vertelde mythen te bepalen. 

De overige aspecten van Dionysius' demonologie zijn grotendeels in 

overeenstemming met Plato, maar uit enkele détails blijkt dat hij, zoals 

ook a priori te verwachten was, ook met andere opvattingen in aanraking 

gekomen is. Het was niet voor iedereen vanzelfsprekend dat men de goden 

en demonen alleen voor goede dingen verantwoordelijk mag stellen. Zo 

aarzelt Isokrates6); Plato daarentegen stond wel nadrukkelijk op dit 

standpunt7), en sneed daarmee de pas af voor allerlei occultisme en 

magie. Voor Xenocrates lag dit, zoals we zagen, anders: naast goede zijn 

er ook slechte demonen. Daarom kan hij in fr.25H = fr.229Isn. onge

luksdagen, hêmerai apophrades, en dergelijke verdedigen als 

*) Plato, Timaeus 40d: ITept 8è TCÖV dXXcav öca^óvcov elirelv Kal Tvcövat, rr|v 
Téveonv |xel£ov Ka8' 'rpöte, ireurréov 8è TOIS elpT|KÓô v 'éji/irpocrttev, èK7Óvots 
jxèv 8E(ÖV oiaiv, <bs ëcpaaav, vayofc 8é TTOD TOUS 7e atnrtöv nrpoyóvovs el8óoiv. 
Dat Plato hen geen echte kennis toeschrijft blijft uit het vervolg (40el): Ka'i/irep &vev Te 
elKÓTCöv Kal dva^Kauov diroSeU-ecüv kéyovaiv. 

2) Boyancé, REA 50 (1948) 224. Men vindt hetzelfde motief ook bij Xenocrates: èfró^evot 
TOts irdXat 880X67015: fr.24H. = 225Isn. 

3) Zie nog Wetten VH/797. 

4) Isokr. VH,29v.: rfjv etoépeiav (èvófJii£ov elvai) (...) èv T<5 Kivetv (Sv 
a<)ToXs ol irpÓ70vot irapé8oaav. 

5) AR VH,70,3/4; behandeld in hfdst.3.2 pag. 312/3. 

6) Isokr. XI,41: alleen goede goden; maar V,117: naast de Olympiërs, goede goden, zijn er 
ook slechte, die men echter geen cultus waard acht, maar tracht af te weren: dirorro^irds. 

7) Ondubbelzinnig in Wetten X,905d-907b (vgl. ook 900d w.): goden en demonen (906a!) zijn 
onkreukbaar. Vgl. de parallellen in de Staat: II,364b w.; 379a w.; X,612e-613b. 
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cultusfenomenen die de boze demonen van erger kwaad afhouden1). Ook 

Chrysippus2) en Neopythagoreeërs3) hielden rekening met het bestaan 

van boze demonen. Piutarchus aarzelt en hinkt, zoals heel het midden- en 

neoplatonisme, op twee gedachten4). Zo niet Dionysius: Evenals Plato 

kiest hij zonder terughoudendheid voor de opvatting dat men aan de 

goden en demonen alleen goede dingen mag toeschrijven. Deisidaimonia, 

angst voor de hogere machten, is dan ook niet een houding die Dionysius 

aanprijst5). Bij Plato is met de overtuiging van de goedheid der goden 

het geloof in hun voorzienigheid verbonden6); deze opvatting huldigt ook 

Dionysius (vooral 11,68). 

Dionysius maakt tussen goden en demonen geen rigide onderscheid. 

Ditzelfde geldt voor Plato, die goden en demonen (soms aangevuld met 

heroën) vaak in één adem noemt7). Daarmee is natuurlijk niet bewezen 

dat Dionysius in dit opzicht van Plato afhangt; eerder mag men verwach

ten dat hij er geen prijs op stelde melding te maken van de meer 

technische aspecten van de demonologie en van de eschatologische 

opvattingen zoals die in zijn dagen - en sinds Xenokrates en de 

Epinomis - golden. Tot die specialistische détails behoort de samenhang 

Zie J.D.Mikalson, " 'Hjiipa diro9pdsM, AJPh 96 (1975) 19-27, die aantoont dat de 
attische "r^épat diro<ppd8es niet mogen worden verward met de Romeinse dies fasti en 
nefasti. Mikalson noemt dit Xenocrates-fragment niet, hetzij uit verzuim, hetzij omdat hij 
de term ^.d. aan Plutardms' spraakgebruik toeschrijft ("Plutarch used dirocppds more 
frequenüy than any other author" - 22) en niet aan dat van Xenocrates. 

2) SVF 11,1103 - Plut. De Is.et Osir. 360e; 11,1104 = Plut. De def.orac. 419a; vgl. Plut. 
Qu.Rom. 276f-277a. In deze laatste passage gaat het over wrekende godinnen (de Erinyen 
e.d.): in deze vorm komen ze bij Plato ook voor in de mythe v*xx\ Er, Staat X,615e-616a. 
Dionysius kent dit niet. 

3) Ps.-Zaleucus, Prooem. (Thesleff 227 r.14); vgl. DiogXaert. V1IÏ,32: de vermelding van 
KctBapfioi en dirorpoiraajxot veronderstelt boze demonen (Heinze, Xenokrates 111). 

4) LDillon, The middle Platomsts:A study ofPlatonism 80B.G toA.D.220 (Londen 1977) 223v. 

5) Anders bv.: Ps.-Zaleucus (Thesleff 227 r.19); Strabo 1,2,8. De afwezigheid van 
8euri8eap,ovta in het Romuleïsche Rome kan men ook opvatten als impliciete kritiek op 
Polybius VI,56,6v. 

6) Plato, Wetten X,899-905d. 

^ Een hiërarchie tussen goden en demonen alleen Symp.202d-203a; tussen goden, demonen 
en heroën in Wetten IV,717b; VII,801e. Meestal worden goden, demonen en heroën naast 
elkaar genoemd: goden en demonen (o.a.) in Phaedrus 246e; Wetten V,738b; VII,804a; 
VIII,828b en X,906a; goden en heroën in Staat II,377e; III,391d-392a; en Ion 531c; goden, 
demonen en heroën: Apol.28B; Staat IV,427b; Wetten V,738d; VII,818c. 
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van de demonenleer met de opbouw van de kosmos en de hiërarchie van 

de 4 (of 5) elementen. Dat hij daarvan wel gehoord had kan men opmaken 

uit zijn toespeling op de aêr (atmosfeer) als de lokatie van de demonen in 

J/77,21) en op de aithêr als de bestemming van de zielen van 

verdienstelijke mensen (VIII,52,4). 

Aandacht behoeft nog de wijze waarop Dionysius melding maakt van 

de halfgoden als produkt van de sexuele vereniging van goden en 

mensen2). Hoewel Dionysius Thucydides prijst dat hij dergelijke 

ongeloofwaardige en onzinnige verhalen heeft weggelaten kan hij zelf 

opneming ervan niet geheel vermijden (VII,72,13; IV,2,1 en vooral 1,77,3). 

Nu sluit 1,77,3 zoals we hebben gezien, aan bij Plato, Symp. 202e-203a; 

maar opvallenderwijs behoort de verwekking van heroën niet tot de 

functies die Plato aan de demonen als tussenwezens tussen goden en 

mensen toekent. Dionysius heeft er echter een hekel aan goden in sexuele 

activiteiten verwikkeld af te schilderen, en daarmee is hij weer in de lijn 

van Plato3). Zo zinspeelt [Plato], Epinomis 986b op de nothoi, de 

bastaardzonen van de goden, met de woorden "terwijl anderen iets zouden 

zijn dat we zelfs niet kunnen noemen zonder heiligschennis te bedrijven". 

Vergelijk de manier waarop Dionysius zich IV,2,1 van blasfemie vrijwaart: 

"als dit verhaal aan goden en demonen aangenaam is om te worden 

verteld"4). 

We kunnen concluderen dat Dionysius' theologische opvattingen buiten 

de CvR opvallend vaak in overeenstemming zijn met de theologie van 

Plato. Deze overeenstemming betreft in ieder geval de gedachte dat de 

goden goed zijn en voorzienig - deze opvatting is uiteraard niet tot 

Plato beperkt - , eveneens de zeer gereserveerde houding die zij 

tegenover de meer spectaculaire mythen innemen; en de aanbeveling vast 

te houden aan de overgeleverde cultus. Specifieker zijn enkele litteraire 

*) Vgl. Epinomis 984e; Xenocrates fr.l5H = 213Isn.; Varro bij Augustimis, CD VII,6: heroes, 
lares tngenii in de drf|p. 

2) Thuc. 6(333,9): èK Bvrprcöv Kal S E U O V O W O Ü O T X Ö V yov&s ^iQéov^ 

3) Plato, Staat m,389d w. We zullen zien hoe dit samenhangt met de opvattingen van 
Plato en (impliciet) Dionysius over e-öoxTuxoo-uvrj en met hun classicisme. In Timaeus 40d 
ironiseert Plato de religiestichters van vroeger die zichzelf als afstammelingen van de 
goden beschouwden; terughoudend is de omschrijving van de demonen als onechte 
godenzonen mApol.26d: fj I K vujjwpcöv r\ 'BK nvcov öXX(ov,(Sv 8̂  Kal kéyomai. 

4) Epinomis 986b: ol 8è TOtovrot Tives otous o-ü8è 8éjxts et/rrelv 'TJJKÖV o-08evl; 
DH, AR IV,2,1: el Öeols T E Kal 8alp,oat Xé7eo6ai cpiXos. 
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reminiscenties. Op geen enkel punt is Dionysius met Plato in tegenspraak. 
De wijze waarop hij de apotheose behandelt laat zien dat de latere 
theologische ontwikkeling niet langs hem heen is gegaan; maar ook de 
apotheose, als aspect van de astrale religie, heeft veel aan Plato te 
danken. Soms kiest Dionysius voor Plato's opvatting tegenover een van 
Plato uitgaande stroming (er zijn alleen goede demonen: tegen Xenocrates 
en sommige Neopythagoreeërs). Dionysius staat zeker in veel opzichten in 
de van Plato uitgaande traditie. Inzoverre als deze traditie bestaat uit een 
voortdurende herbezinning op en verwerking van Plato's wijsgerig oeuvre 
kan men ook zeggen: Dionysius hangt af van Plato. 
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4.3.2 Cybele 

De theologische passage in de CvR is in de lijn van Dionysius' 

theologische uitingen in de rest van zijn oeuvre. De cultus waarvoor in 

Vin,56 een theoretische basis wordt gelegd wordt in 11,18-20 ingesteld. 

Ook hier is het uitgangspunt dat de goden goed zijn, dat men hen in 

mythe en rite geen ongerijmdheden en perversiteiten mag toedichten. De 

afhankelijkheid to.v. M.Terentius Varro die men wel heeft vermoed is 

onbewijsbaar. Niet alleen zijn de overeenkomsten tussen Varro en 

Dionysius, zoals we zagen, niet opvallend groot; maar waar Dionysius en 

Varro beiden concepten hebben die verwant zijn aan Plato concludere men 

dat beiden onafhankelijk van elkaar bij de Academie in de leer zijn 

geweest1). 

De hoofdstukken AR 11,18-20 verdienen een nauwkeurige analyse. Wat 

Dionysius hier zegt over de Romeinse cultus in vergelijking met Griekse 

en Oosterse vormen van godsdienstigheid, en evenzeer hetgeen hij 

verzwijgt, doet ons hem kennen als een man met een uitgesproken 

puriteinse opvatting van de godsdienst. Centraal in deze hoofdstukken 

staat de beschrijving van de Cybele-cultus (19,3-5)2). Dionysius begint de 

*) Voor Varro's relatie tot de Academie zie Boyancé, "Sur la théologie de Varron", REA 57 
(1955) 57-84 = Boyancé (1972) 253-282. 

2) Een vergelijkbare "ethnografische" uitweiding is door Strabo (X,3,7w., p.467w.) besteed 
aan de Kourêten. 

Belangrijke antieke beschrijvingen van de Cybele-cultus behalve de onderhavige passage 
uit Dionysius zijn: Apollonius Rhodius, Argon. 1,1118-1148; Diod.Sic. 111,57-59; Lucretius, De 
rerum natura 11,600-660; Catullus, Carm. 63; Cicero, Leg. 11,22+40; De har.resp. 11-13; Varro, 
ap. Aug. CD VII, 24-26 = Cardauns, RD fr.267; LL VI,15; Eumenides fr.33-46 Riese = fr.132-
143 Cèbe (met comm. op p. 614-661); Ovidius, Fasti IV,179-372; Pont 1,1,39-45; Strabo 
X,3,7-23; Cornutus, Theolgr.comp. 6; Arnobius, Adv.Nat. V,5-7 (naar Timotheus); Clemens 
Al. Cohort.ad Graec. 1,2,13. 

Secundaire litteratuur: M.Hepding, Attis, seine Mythen und sein Kuit (Giessen 1903).-
Graillot (1912). - Fr.Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain (4e druk 
Parijs 1929) 43w. - JJPerret, "Le mythe de Cybèle (Lucrèce 11,600-660)", REL 13 (1935) 332-
357. - P.Boyancé, "Sur les mystères Phrygiens", REA 37 (1935) 161-164 = Boyancé (19/2) 
201-204. - idem, "Une exégèse stoïcienne chez Lucrèce", REL 19 (1941) 147-166 = Boyancé 
(1972) 205-225. - LPerret, Les origines de la légende troyenne de Rome (Parijs 1942) 453v. 
- J.Carcopino, "La réforme romaine du culte de Cybèle et d'Attis", Aspects mystiques de la 
Rome païenne (Parijs 1942) 49-171. - P.Lambrechts, "Cybèle, divinité étrangère ou 
nationale", Bull, de la société Belge d'Anthropologie et de Préhistoire 62 (1951) 44-60 [non 
vidi]. - P.Boyancé,"Cybèle aux Mégalésies", Latomus 13 (1954) 337-342 = Boyancé (1972) 
195-200. - P.Romanelü, "Lo scavo al Tempio délia Magna Mater sul Palatino e nelle sue 
adiacenze", Monumenti antichi pubblicati per cura délia Accademia Nazionaie dei Lincei 46 
(1962) 201-330. - J.Pépin, Mythe et allégorie (Parijs 1976) 341v. - MJ.Vennaseren, Corpus 
cultus Cybelae Attidisque (CCCA) III: Italia - Latium. Etudes préliminaires aux religions 
orientales dans l'Empire romain 50 (Leiden 1977); hieruit vooral nr.14-199: publicatie van de 
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behandeling van Cybele met op te merken dat de Romeinen, wars als ze 

waren van uitheemse cultussen, alleen door een orakel ertoe konden 

worden bewogen de Cybele-verering te introduceren1). De cultus van deze 

godin, die hij overigens aanduidt met haar Romeinse naam Idaea2), wordt 

zo ingericht dat hij in overeenstemming blijft met de Romeinse zeden 

(19,3). Verderop blijkt dit zó te moeten worden opgevat dat de ceremo

niën ter ere van de Magna Mater in tweeën uiteenvallen, in Romeinse en 

in Phrygische. Tot de Romeinse ceremoniën behoren jaarlijkse offers en 

spelen; we moeten hierbij wel aan de Megalesia denken3). Aan dit feest 

geven de stratêgoi, d.w.z. de praetores, leiding (19,4); andere bronnen 

noemen in dit verband de aediles curules4\ en Dionysius maakt waar

schijnlijk een vergissing. Hoewel Dionysius dat niet met zoveel woorden 

zegt staat vast dat aan dit feest de Romeinen als toeschouwers wel 

deelnamen; dit in tegenstelling tot de Phrygische ceremoniën5), waarvan 

ze krachtens wet en senaatsbesluit6) nadrukkelijk waren uitgesloten. Over 

de deelnemers aan de Phrygische helft van de Romeinse cultus voor de 

Magna Mater is Dionysius niet al te duidelijk. Het priesterschap-

mogelijk in de zin van dagelijkse tempeldienst - wordt uitgeoefend door 

door Romanelli in 1962 in de Magna Mater - tempel gevonden terracotta's uit de laatste 
eeuwen v.Chr. 

Nuttig is ook I.M.Linforth, "Corybantic rites in Plato", Univ.of Calif. Publin Class.Phil. 
13 (1946) 121w., met bespreking door Festugière, REG 59/60 (1946/7) 493w. 

x) Diod.Sic. XXXIV,33; Ovid. Fasti IV,247w.; Livius XXIX,10 met Silius It. Pun. XVII,l-4; 
App. Hann. 56; Graillot (1912) 25w. 

2) Lucr. 11,611; Cicero, Leg. 11,22; 40; Ovid. Fasti IV,182; Livius XXIX,10; Verg. Aen. IX,620; 
X,252 etc. (maar vgl. ook ApolLR. 1,1128). 

3) AR 11,19,4: Buoias (...) dryövas. Voor de äyßves zie Cicero, De har.resp. 24w.; 
Ovid. Fasti F/,187; 357 en de beschrijving bij Graillot (1912) 81-87; 140-142. Bvoiai en 
&7d)V8<s zijn typisch-Griekse onderdelen van de cultus; ze vormen (met de irofimri) twee 
van de drie hoofdonderdelen van de ludi Romani in AR VII,70v\. (resp.72,15-18 en 73,1-5). 

4) Cicero, De har.resp. 27; Livius XXXIV,54; Graillot (1912) 81-84; Boyancé, Etudes 198. De 
Megalesia van 191 v.Chr. worden echter gevierd o.l.v. de praetor MJunius Brutus (Livius 
XXXVI,36). Graillot (1912) 79 denkt dat het offer door de praetor urbanus werd gebracht, 
maar hij kan zich alleen op Dionysius beroepen. Vanaf 22 v.Chr. worden alle ludi gepresi
deerd door een praetor, denkt DH daaraan? 

)̂ 19,5: Tols <5pvytou5 órrytaa^ols. 

6) 19,5: KctTd vójxov Kal \)iT|<puxji,a ßouXfjs. Voor de rol van de Senaat zie Graillot (1912) 
78v.; Dionysius is overigens de enige die dit vermeldt. 
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een Phrygische priester en priesteres; deze mededeling is zonder parallel1) 

en de exacte portee ervan is dan ook moeilijk aan te geven. Men kan 

toch niet aannemen dat de priesterschap van de Magna Mater tot dit paar 

is beperkt gebleven. De galli waaraan men in dit verband allereerst 

denkt2) worden weliswaar door Dionysius niet met zoveel woorden 

vermeld3). Maar n.a.v. de processie laat Dionysius duidelijk doorschemeren 

dat er méér - niet-Romeinse - deelnemers moeten zijn geweest dan alleen 

het Phrygische priesterpaar. Hij onderscheidt namelijk mêtragyrtountes, 

collecterende priesters - volgens de letterlijke tekst te identificeren met 

de priester en de priesteres - en hepomenoU volgelingen; deze laatste 

zorgen voor de muziek. Over een processie door de stad4) worden we ook 

door andere bronnen ingelicht5); het gaat vermoedelijk om de pompa op 

de eerste dag van de Megalesia, 4 april, waarbij het beeld van de godin 

op een lectica (draagbaar) door de stad wordt gedragen, niet om de 

Lavatio op 27 maart, die in de late republiek nog niet tot de officiële 

x) Graillot (1912) 74-77; Perret, REL 13 (1935) 353 relativeert terecht de betekenis van 
deze Dionysiuspassage als bron: MLe texte signifie seulement que ce sont des Phrygiens qui 
sont directement chargés du service du culte". 

2) Lucr. n,614w.; Catullus, Carm. 63 passim; Varro, Eumen. fr.134; 135; 140 Cèbe; ap. Aug. 
CD VI,7 (volgens Aug. CD VH,26 door Varro verzwegen, maar dit is onjuist, zie Aug. CD 
Vü,24); Ovid. Fasti IV,183 (semimares); 221w.; 342; 361; (Ovidius' aandacht wordt door heel 
andere zaken getrokken dan die van Dionysius!); Cornutus, Theol.gr.comp. 6; Boyancé (1972) 
196v. (met oudere litt.) en 206. 

Men heeft zich overigens afgevraagd of er in de Romeinse cultus werkelijk galli-
castraten - tegenwoordig waren; zie Graillot (1912) 75; 98-105; en de discussie over 
Lucretius tussen Perret REL 13 (1935); Boyancé (1972) 206-208; Lambrechts, "Cybèle", 56v.; 
Boyancé (1972) 195-197. Sterk op hellenistische voorbeelden leunende teksten als die van 
Lucretius en Catullus kan men daarvoor niet als argument gebruiken; maar Boyancé heeft 
overtuigend aangetoond dat men de galli van Varro, RD fr.267 Cardauns, de semiviri van 
Varro, Eum.fr.140 Cèbe en de semimares van OvkdJ?asti IV,183 moeilijk anders kan opvatten 
dan als echte galli. Dit laat onverlet de afschuw die de Romeinen voor galli en eunuchen 
gevoelden; vgl. Boyancé (1972) 206. De galli werden uit de slaven en vrijgelatenen 
gerecruteerd. Claudius zou ze uit Rome hebben verjaagd; J.Carcopino, "Attideia II". MEFR 
(1923) 241w. = Aspects mystiques 80. 

3) De Korybanten, met wie de Kometen vaak worden geïdentifïcerd op grond van de 
gelijkstelling Rhea - Cybele, zijn géén onderdeel van de Romeinse cultus, maar van de 
(Griekse) mythe. Vgl. Ovid. Fasti IV,210-2: de deae comités (d.w.z. de galli) bedienen 
cymbalen en tympanen als prisci (...) imitamina facti, d.w.z. als nabootsing van de 
luidruchtige muziek die in de mythe het werk is geweest van Korybanten en Kourêten. Zie 
Graillot (1912) 89; 106v.; 112; 131-136; Boyancé (1972) 220. 

4) 19,4: irepî ovcrtv &VOL ri\v iróXtv; 19,5: irope-óeTai 8ui T T J S iróXecds. 

)̂ Lucr. H,624vv.; Ovid. Fasti IV,183w. Vgl. fresco gevonden te Pompeii, in de Via 
delTAbbondanza: Lambrechts, "Cybèle", 57 n.1; Boyancé (1972) 195. 

http://Theol.gr.comp
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feestcyclus behoorde1). Cicero2) neemt in zijn De Legibus een bepaling 

op over het collecteren ter ere van de Magna Mater (grieks: mêtragyr-

tein); deze bepaling weerspiegelt vermoedelijk de uitzonderingspositie die 

deze collecte in het werkelijke Rome van zijn dagen innam. De Romeinen 

en de Grieken deelden overigens de minachting voor de "bedelmonni

ken"3). Het is echter de vraag of dit collecteren alleen aan de Phrygische 

priester en priesteres was voorbehouden, zoals Dionysius suggereert. Over 

de processie is Dionysius overigens uitvoeriger dan over de spelen. Hij 

vermeldt de bonte kledij4) van de Cybele-adepten en de médaillons (typoi) 

die ze om de hals dragen5); ook noemt hij de Phrygische cultusmuziek 

(mêtröia melë) die tijdens de processie gemaakt wordt6), het aw/os-spel7) 

*) Tijdens de Lavatio wordt het beeld van Cybele op een wagen naar de rivier de Almo ten 
z. van Rome gereden voor een rituele wassing (zie Ovidius' beschrijving van de eerste 
Lavatio: Fasti IV,337w.). Dionysius' tekst geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop in de 
door hem bedoelde processie het beeld werd vervoerd, per lectica of per currus, maar de 
woorden &v& ri\v T T Ó X I V passen beter bij de Megalesia. Zie Boyancé (1972) 208v. en 196 
n.1 (met résumé van de geleerde discussie over de processies). 

2) Cicero, Leg. 11,22 en 40. Vgl. ook Lucr. ü,626v.; Ovid. Pont. 1,1,40 en Fasti IV,350w.; 
Boyancé (1972) 197v. en 223. 

3) Voor de gevoelswaarde van de term vgl. Ar. Rh. III,1405a20: Aristoteles vergelijkt de 
termen Sqtöoiftos en fj^porföprns en commentarieert: fijjupcö 7&p irepi 8sèv dXX& T Ö 
jxèv Tijuov, T Ö 8è «STIJIOV. De bedelmonniken waren een herkenbaar type al in het 
straatbeeld van het vierde eeuwse Athene: Antiphanes schreef een komedie Mêtragyrtês. 

4) 19,5: iroiKtXfiv (...) oroX v̂. Varro, Eumen. fr.136-138 Cèbe; Verg. Aen. IX,616; XI/772-7; 
Ovid. Fasti IV,339 (purpurea (...) veste). Te vergelijken met Strabo X,3,8: S T J X - U O T O X O S V T E S ? 

5) De rbnoi (médaillons?) rij:: attributen van de galli, blijkens Polyb. XXI,6,7; 37,5/6 (hier 
genoemd samen met irpoor̂ Gtota), maar niet alleen van hen: Volgens Hdt. IV,76,4 droeg 
Anacharsis de Scyth bij zijn inwijding in de cultus van de Moeder der goden te Cyzicus 
&7(£XixaTa. Cornutus, Theolgrxomp£ spreekt over róiroi die men toevoegt aan (beelden 
van) de godin Rhea/Cybele zelf; hij geeft er een allegorische verklaring voor: m T T J S 

T(5V Ö V T C Ö V TTOiKtXtas Kal iravros xp^^oq 8i' ainf\$ yzyovbros. Zie nog Graillot 
(1912) 77 (Attis-beeldje) en 134v., en de aP,x van een gallus in het Capitolijns Museum te 
Rome (gevonden te LaviniuBi) bij Cumont, Die onReligionen im römMeidentum (Duitse ed., 
derde druk Leipzig 1931) Tafel I nr.3. 

Boyancé (1972) 204, verwijst in dit verband nog naar de &7dX]xaTa (beeldjes van 
Dionysus en Demeter) die door aanhangers van deze goden gedragen werden in de kontekst 
van de mysteriën (Philostr., Vita Ap, V,20). Als deze verwijzing juist is draagt Dionysius' 
vermelding van de rfrrrot bij tot de sfeer van extase die hij in zijn tekst probeert op te roepen. 

6) Varro, Eumen. fr.134; 139; 140; 143 Cèbe; vgl. Ovid. Fasti IV,214 (Phrygios (...) modos); 
Philo, Somn. 1,36; Plut. Amatorivj 768F; ioyancé (1972) 224 n.1. 

7) Lucr. 11,620; Catullus, Cö/m. 63,22; Verg. Aen. DQ518; Ovid. Pont. 11,1,39; Fasti IV,181; 
214; 341; Strabo X,3,7; 13 (citaat van Eurip. Bacch.); 15. 
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en de tamboerijnen (tympana)^, maar niet de cymbala2). Een beschrij

ving van de godin zelf ontbreekt: Zo mist men een verwijzing naar 

aspecten als de corona muralis3), de leeuwen die de godin begeleiden4), 

de gelijkstelling van Cybele met Rhea etc. Het meest opvallend is de 

afwezigheid van Cybeles metgezel Attis; het ontbreken van deze ont

mande, de Gallus par excellence5), ligt in de lijn van Dionysius' stilzwij

gen over de galli, maar men heeft wel geconcludeerd dat Attis in 

Dionysius' tijd nog niet in de officiële Romeinse cultus was opgenomen6). 

Graillot7) suggereert dat Dionysius met de "verdwijnende goden" wier 

cultus in Rome niet werd toegelaten (19,2) ook op Attis gedoeld moet 

hebben; daaruit zou dan volgen dat de Romeinen Attis nog niet vereerden. 

Een andere opvallende omissie van Dionysius betreft de cultische maaltij

den (mutitationes) die tijdens de Megalesia gehouden worden8); zoals uit 

11,23 blijkt is dft in ieder geval een thema dat hem zeer interesseert. 

Veelzeggend is ook dat Dionysius aan de agönes die men voor de Magna 

Mater op Grieks-Romeinse wijze houdt (19,4) snel voorbijgaat; het gaat 

hier namelijk om ludi scaenici (toneelwedstrijden) die onderdeel van de 

Megalesia uitmaken9). Dionysius, bekende afkeer van het theater brengt 

*) Hdt. IV,76,4; ApollJRhod. 1,1139; Lucr. 11,628; Catullus, Carm. 63,9+29+32; Varro, apAug. 
CD VH,24; Eumen. fr.140 Cèbe; Verg. Aen. IX,619; Ovid. Fasti IV,183; 213; 342 (taurea 
terga); Strabo X,3,7; 11; 13 (Eurip. Bacch. 59); Cornutus, Theolg/r.comp. 6; Clemens Al. 
Cohort.ad Graec. 1,2,13; Firmic.MatJI/arA. 11,273,24 Kroll-Skutsch. 

2) Lucr. 11,618; Catullus, Carm. 63,21 + 29; Varro, apAug. CD Vü,24; Eumen. fr.132 Cèbe; 
Ovid. Fasti IV,213; Strabo X,3,7; 13 (= Pind. fr. 70b Maehler); 15; Cornutus, Theolgr.comp. 
6. 

3) Boyancé (1972) 217-220 (met materiaalverzameling 218 n.2) toont de hellenistische 
oorsprong van de corona muralis aan. 

4) Lucr. 11,601; Catullus, Carm. 63,76w.; Varro, apAug. CD VH,24; Verg. Aen. 111,113; 
X,157; 253; Ovid. Fasti IV,215; Cornutus, Theolgrxomp. 6. 

5) Boyancé (1972) 211. 

6) Graillot (1912) 71w.; 114w.; Carcopino, Aspects mystiques 68; anders Cumont, Religions 
orientales 49. Vgl. de terracotta's Vermaseren (-Romanelli) nr.l7v.; 29; 32; 34-37; 39(?); 
41(?); 43(?); 51; 52(?); 56; 58-60; 62v.; 78-85; 108; 113; 120-122; 124; 127; 140-142; 151; 
154(?); 155-157; 161v.; 170v.; 180; 192; 195. 

7) Graillot (1912) 71. 

8) Ovid. Fasti IV,353; zie Graillot (1912) 87-91. 

9) Ovid. Fasti IV,187; 357; Graillot (1912) 81-87. 
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met zich mee dat hij dit aspect van de Cybeleverering moet verzwijgen. 

Tot de stof van de theatervoorstellingen zal zeker ook de mythe van 

Cybele hebben behoord, en daarnaast werden komedies opgevoerd1); dat 

zal het voor Dionysius niet gemakkelijker hebben gemaakt. 

Zeer opmerkelijk is dat Dionysius niet spreekt over de bijzondere 

band die er bestond tussen Cybele en de Trojaanse voorouders van de 

Romeinen. Cybele is in zijn beschrijving geen nationaal-Romeinse maar 

een voluit uitheemse godin. Daarmee gaat hij in tegen de voorstelling die 

de Romeinen zelf van Cybele hebben. Reeds in 204 v.Chr., toen de cultus 

met zijn voor de Romeinen gênante exotisme werd geïntroduceerd, moeten 

ze in Cybele de Trojaanse hebben gezien2). De zogeheten "trojaanse" 

adellijke huizen genoten haar speciale bescherming3). In het bijzonder zag 

de gens Iulia Cybele als haar patrones. Lambrechts4) heeft aannemelijk 

gemaakt dat Caesar in de propagandaslag om de macht de trojaans-

metroïsche kaart heeft uitgespeeld door veel werk te maken van de 

Megalesia die hij als aedilis curulis in 64 v.Chr. leidde. Ook Augustus 

besteedde veel aandacht aan de Cybele-cultus5). Bekend is de rol die 

Cybele speelt in Vergüius' Aeneis, vooral VI,781w.6). Het kan dus 

nauwelijks toeval zijn als Dionysius van de julische connectie van de 

Magna Mater niet rept en als hij van haar cultus vooral die trekken ten 

tonele voert die de indruk van verwerpelijk exotisme wekken. Dät 

Dionysius zo te werk gaat is des te opmerkelijker omdat hij in AR 1,61,4 

een Griek, namelijk Idaios, zoon van Dardanos en afstammeling van de 

Arcadische koning Atlas, de cultus voor de Moeder der goden in Phrygië 

laat stichten, en wel als mysteriegodsdienst7). De band met Troje 

x) Graillot (1912) 35v.; 140-2; Cumont, Religions orientales 44. 

2) Lambrechts, "Cybele". Dit punt is overigens omstreden: zie Cumont, Religions Orientales 
49; Perret, Les origines 434; aanvaard door Boyancé (1972) 195. 

3) Cumont, Religions orientales AA. 

4) PXambrechts, "Livie - Cybele", La nouvelle Clio (1952) 258 n.2. Zie Boyancé (1972) 198v. 
Caesars aediliteit: Cassius Dio XXXVII,8,1. 

5) Gegevens bij Graillot (1912) 108-114. 

6) Vergelijk ook de vorm die Ovidius, Fasti IV,247w., aan de legende geeft: in Phrygios 
Roma refertur avos (272). 

7) Compleet met 8p7ux Kal T8\8T(4s. 
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(Dardanos!) is hier wel degelijk aanwezig, maar dan zo dat de Trojanen 

als Grieken worden voorgesteld. In 1,29,1 kondigt Dionysius zelf met 

nadruk aan dat hij, anders dan sommige anderen, Trojanen en Phrygiërs 

niet zal gelijkstellen. Dionysius heeft dus geaarzeld tussen een Griekse en 

een Phrygische oorsprong van de Cybele-religie1); in de CvR doet de 

gang van zijn betoog hem kiezen voor de exotische versie. 

Men zou willen weten of Dionysius' beschrijving van de verering van 

de Magna Mater op direkte waarneming berust (vergelijk het debat dat 

over Lucretius 11,600-660 is gevoerd). In het algemeen neemt men, in het 

voetspoor van Graillot, Dionysius als (oog)getuige van de Romeinse 

Cybele-verering wel degelijk serieus. Inderdaad is geen van de door 

Dionysius vermelde détails, met uitzondering van de bemoeienis van de 

praetoren, regelrecht in strijd met wat andere bronnen ons over deze 

cultus in de late republiek vertellen. De tweesporigheid van de cultus, 

deels Grieks-Romeins, deels Phrygisch, zoals Dionysius die beschrijft is 

geenszins onwaarschijnlijk2). Aan de andere kant zou het geheel onjuist 

zijn op Dionysius' verslag het argumentum ex sïlentio toe te passen. 

Zoals in het geval van de ludi scaenici is betoogd hangt Dionysius' 

stilzwijgen soms met zijn idealiserende tendens samen. 

De belangrijkste vraag die men bij Dionysius' schildering van de 

Cybele-cultus kan stellen is dan ook die welke bedoeling hij ermee heeft 

gehad. Het antwoord luidt dat hij aan een negatief voorbeeld zijn 

opvattingen over de plaats van de cultus in de samenleving en de ethische 

(en esthetische) betekenis ervan heeft willen illustreren. De behandeling 

van de Cybele-verering is stevig ingebed in het geheel van de cultische 

passage 18,2-20,2. Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. Ook elders in 

deze passage snijdt Dionysius themata aan die met de Cybele-cultus in 

verband kunnen worden gebracht: de ontmanning van Ouranos (19,1), de 

mythe van Kronos die zijn kinderen opeet en van de redding van Zeus3), 

*) In 1,61,4 is zijn bron blijkbaar de atthidograaf Phanodêmos. 

2) Graillot (1912) 74v. spreekt over een "double culte". Hij beredeneert de noodzaak daartoe 
aan de hand van een passage uit Cicero, Pro Balbo (55). Enerzijds erkenden de Romeinen 
de noodzaak dat de cultus door specialisten, d.w.z. Phrygiërs, werd beoefend, aan wie men 
geen burgerrecht kon verlenen; anderzijds moest de Magna Mater Idaea als nationale godin 
juist door Romeinse burgers worden vereerd. De gedachte van de "double culte" wordt 
aanvaard, zie Cumont, Religions Orientales 48v.; Boyancé (1972) 206. Deze tweeslachtige 
houding tegenover uitheemse goden vinden we ook bij keizer Augustus: Suet. Aug. 93: 
peregrinarum caerimoniarum sicut veteres ac praeceptas reverentissime coluit, ita caeteras 
contemptui habuit. 

3) Strabo X,3,ll met 7: de riten van de Kretenzische Kourêten met de Phrygische riten gelijkgesteld. 
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het lijden van Dionysus1) en de allegorische uitleg van mythen (20, l)2); 

de korybantische vervoering3) en de kathartiek (20, l)4); de 

diapannychismoi (overnachtingen, namelijk van mannen en vrouwen) van 

19,2 verwijzen misschien naar de Pannychis, onderdeel van de cyclus van 

feesten ter ere van Attis en Cybele5). In al deze gevallen is de teneur 

van Dionysius' betoog dat de betreffende verschijnselen bij de Romeinen 

afwezig zijn. In 19,3 verwijst Dionysius met de woorden terthreian 

mythikên ("mythische haarkloverij"?)6) naar de opmerkingen die hij in 

18,3-19,1 over de Griekse mythologie heeft gemaakt. Tussen mythen en 

riten maakt Dionysius nauwelijks verschil; dat is vanzelfsprekend voor wie 

bedenkt dat de rite vaak niet meer is dan een gestileerde afbeelding van 

de mythe. In 19,1/2 gaat hij dan ook ongemerkt van het één op het ander 

over, en in 20,1 komt hij zonder moeite weer terug op het thema van de 

mythen, om een standpunt te bepalen tegenover diegenen die ze zouden 

willen verdedigen. De cultusverschijnselen waarop Dionysius n.a.v. de 

Magna Mater het licht doet vallen zijn dezelfde als degene die hij in de 

*) Strabo X,3,13 (m.b.v. Pindarus fr.70b) en Euripides' Bacchae): verwantschap tussen de 
Phrygische Magna Mater - cultus en de Helleense Dionysus-mysteriën. 

2) Over de samenhang tussen de mythe van de ontmanning van Ouranos (19,1: (Hpavós 
èKTEp-vójxsvos) en de Cybele-cultus spreekt Boyancé (1972) 214v., op grond van Cornutus, 
Theolgrxomp. 6/7: (6) (Rhea wordt vereerd bij de Phrygiërs) irap' ots Kal TJ T C Ö V 

yétXktov èireiróXaoE irape8pta Tdxa T U TOtot)TOv èjicpatvowa, ÓTTOXOV Kal irapa T O I S 

,/EX\T|(Tt irepl Tfjs T O U Oöpavot) èKTop/ffc n,8p/u9ewm (...) (7) TeXevralov 8è ó jxèv 
Kpóvos loTopëiTat ouvexcfc KaTtóvra èirl T Ö p/tTvwöai rf\ Ffj T Ó V Otpavóv 
èKT8fieiv Ka l irawau rr\$ iSßpecos (volgt allegoresé) in combinatie met Lucr. 11,614-7: 
de galli en in het bijzonder de eerste Gallus, namelijk Attis, gestraft voor incest! 

3) 19,2: Kopußavrtaa^o<j<5. Vgl. Strabo X,3,7: overeenkomst tussen de Kretenzische en de 
Phrygische 6p7taa|xot ter ere van de Magna Mater. Identiteit van Korybanten en Kourêten: 
Strabo X,3,7; 12; ?0;21. 

4) Op dit punt wordt hierna ingegaan. 

5) Vgl. Hdt. IV,76,3; Graillot (1912) 130; Cumont, Religions Orientales hfdst. III n.40. Bij de 
aupbßoXa van 11,18,2 zal men eerder aan de insignia van de goden moeten denken (vgl. AR 
VIII,38,1) dan aan de formules waarmee de in de mysteriën ingewijde zich kenbaar maakte; 
dus geen verwijzing naar de Cybele-cultus; zie Boyancé (1972) 201-4. 

6) Is de ms.-overlevering hier wel in orde? TepSpela betekent "haarkloverij" (LSJ s.v.: "use 
of extreme subüety, hair-splitting, formal pedantry"); het woord komt o.a. voor in Isokr. 
X,4 i.v.m. een ironische weergave van enkele principes der Eleatische filosofie. Deze 
betekenis past echter niet bij Dionysius; men verwacht eerder jepaTeta (vgl. 19,2: 
TepaTe-üfx&TCöv; Strabo 1,2,8: 8eun8atp,ovla wordt niet gewekt üvzv |x-u8oTrou,a<5 Kal 
TEpaTetr's; eerder in deze §: T Ó TepaTótèes; 1,2,7: TepaTeuó^evos; 1,2,3: TepaToXoYux 
fjLu6iKf|). Kan TEP0PEIA een verkeerde lezing zijn voor TEPATEIA? 
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rest van 11,18-20 afwijst. 

Een belangrijk gezichtspunt van waaruit Dionysius de godsdienst 

beschouwt is dat van zijn pedagogische functie. De mythen zijn "niet 

alleen goden maar ook goede mensen onwaardig" (183)1). In 20,2 wijst hij 

de Griekse mythe definitief af en omarmt de Romeinse mythe-loze 

godsdienst omdat de mythen hooguit nuttig zijn voor de selecte groep die 

op grond van filosofische opleiding weet waarvoor ze dienen. De massa 

heeft er niets aan en kan de mythen slechts misverstaan: "Of zij veracht 

de goden omdat ze in groot ongeluk gedompeld blijken, of ze geeft zich 

over aan de ergste schandelijkheden en wetteloosheid als ze ziet dat deze 

ook de goden aankleven"2). Aan de mythe zitten twee kwalijke kanten: Ze 

wekken een verkeerde indruk van de goden; daarmee wordt de lijn van de 

mythekritiek elders in de AR doorgetrokken. Daarnaast kunnen de goden 

ook misbruikt worden als voorbeelden ten kwade; ze oefenen een 

negatief effect op de paideia uit. De cultus is dus niet alleen een 

geschenk van de mensen waarover de goden zich verheugen (vgl.18,2), 

maar evenzeer een gunstbewijs van de goden waarmee ze de mensheid 

helpen zich staande te houden. "Nu is het inderdaad zo, dat deze gepaste 

opleiding van de genoegens en smarten, waarin de opvoeding bestaat, bij 

de mensen op vele punten verslapt en teloorgaat in de loop van hun 

leven. Maar de goden hebben zich ontfermd over het moeizaam lot dat 

het natuurlijk aandeel is van het menselijk geslacht. En daarom hebben 

zij, om onzentwille, als rustpozen te midden van onze inspanningen, de 

afwisseling van feesten ter ere van de goden ingesteld. Ze hebben ons de 

Muzen en hun aanvoerder Apollo en ook Dionysus geschonken opdat wij 

onze opleiding weer in juiste banen mogen leiden, wat gebeurt in de 

feesten waaraan goden deelnemen" : Plato, Wetten II,653cd3). De 

gedachte dat de religieuze feesten de gelegenheid bij uitstek zijn waarop 

*) 18,3: obx ört Beóöv dXX' o*8è dv8pcfrirti>v d^aOöv d̂ tous. 

2) AR 11,20,2: f| KaTacppoveX TCÖV 8ecöv cbs èv TroXXfj KaKoSatjxovla K-uXtvSoufxévcav, 
TCÖV atoxtorcöv T8 Kal TrapavofJiciyrdTCöv otSevós dTréxeTca öeols aina 

Tf poaKeljxeva ópcöv. 

3) Plato, Wetten II,653cd: Tovrcov 7dp Srj TCÖV óp8cös Te8pajjifiévcov T|8ovcöv Kal 
Xviröv TraiSeUöv oiacöv xo^&Tai T ° l s dv8p<&irois Kal Su^SelpeTai KaTd TfoXXd èv 
T<5 piep, 8EOI 8è obcTetpavres TÖ TCÖV dvSpcoTTCüv èniTfovov TreqnKÖs 78V09, 

dvaTratiXas T8 ateols TCÖV TTÓVCOV èTdijavro Tds TCÖV èopTCöv d^otpds TOIS 
880X5, Kal Mo-6aa<5 'AiróXXcavd T8 ^voTftérrjv Kal Aióvuaov oweopraords 'éSoaav, 
Xv' èTfavopBcövrat, Td? T8 Tpocpd? 7 8 v o j x é v a s èv TaX? èopraXs M-eTd 8ecöv (tekst 
onzeker). Vgl. Boyancé (1936a) 171 n.1. De dvairavXas (...) TCÖV TTÓVCOV geciteerd DH, AR 
11,18,2. 
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goden en mensen elkaar ontmoeten vinden we in verschillende toonaarden 

ook bij andere auteurs. Volgens Strabo 'Voert de ontspanning de geest 

weg van de menselijke beslommeringen en richt de ware geest op het 

goddelijke (...). Want het is juist gezegd dat de mensen dén de goden het 

meest navolgen wanneer ze goed doen; maar men zou nog beter kunnen 

zeggen: wanneer ze gelukkig zijn. Want iets dergelijks is het wanneer ze 

zich verheugen, feestvieren, filosoferen en muziek bedrijven"1). Omdat 

aan de cultus zo'n belangrijke rol toevalt in de paideia is de regulering 

ervan ook een zaak die de wetgever ter harte gaat. Een Grieks wetboek 
ftbegint", zoals we gezien hebben, "bij de goden"2). In de ethnografische 

litteratuur vormen de "feesten" een geliefd onderwerp, vanaf Theophras-

tus' (verloren) monografie over dit onderwerp3); volgens Boyancé moet 

men in Plato's Wetten de inspiratiebron voor deze onderzoeksrichting 

zoeken4). Feesten, offers en wedstrijden krijgen ook bij Dionysius 

herhaaldelijk aandacht, mede omdat hij er goede argumenten aan kan 

ontlenen voor zijn stelling van de verwantschap tussen Grieken en 

RomeinenS). 

Op de religieuze feesten staat de muziek, de Muzengave, centraal. Het 

Griekse begrip mousikê omvat bij de klassieke auteurs behalve de muziek 

in engere zin ook nog de koordans en de poëzie inclusief de door de 

dichters verwoorde mythen; bij latere auteurs zoals Strabo en Philo is 

ook dit niet geheel vergeten. Al naar gelang de voorkeur van de auteur 

kan het accent hetzij meer op de poëzie (met de mythe) komen te liggen 

(zo Plato, Staat ïï,376c-IH,403c), hetzij op de muziek, met bijzondere 

*) Strabo X,3,9: T8 7&p dveô s TÖV vow dhrdryec dnró TCÖV dvBptoraKcöv 
dorxoXT|jji(4T(i)v, T5V 8è 8VT(I)S vouv TpéTfEt irpös TÖ 6eXov (...) si jxèv 7&p eXprrrat 
Kal Tovro, TO-ÖS dvGpcórrous TÓre ixdXurra jiip,eXa6ai TOUS 6eous, örav 
8'U8p78Tc5atv étjjieivov 8' fiv kéyoi TIS, ÖTav ei>8aijxov<öov TOLOUTOV 8è TÖ xô peiv 
Kal TÖ èopTd&iv Kal TÖ cpiXooDcpelv Kal fiouoiKfis dTfTeoflai. Vgl. Plato, Wetten 
H,665a; Ar. EN Vm,1160al9; Philo, SpecLeg. H,52v. 

2) Daarentegen is Plato in de Staat heel summier over de eigenlijke cultusinstellingen: 
IV,427bc, en deze worden ook als laatsten genoemd. Aristoteles' Ideale Staat kent geen 
cultusvoorzieningen; de opvoeding is hier ogenschijnlijk geheel geseculariseerd. 

3) Theophrastus, Ilepl è o p T ö v : Diog.Laert. V,47. 

4) Boyancé (1936a) 201w. 

5) Behalve AR 11,18,2 (uitgewerkt hfdst.21-23) ook 19,4: 8uaias (...) &y<m>a<s; 1,49,3: 
Buoiais T8 Kal èoprals; en vooral VÜ,72-73 (de ludi Romani). Deze passage valt in 
drieën uiteen: 72,1-14 de Trop/ïrf| (processie); 72,15-18 de 8uota (offer) en 73,l-5a de 
d7c5v8s (wedstrijden). 
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aandacht voor de kwestie van de juiste muzikale modi (Ar. Pol. VIII, 

1337b27 - 1338a30; 1339all - 1342b34; voorbereid Plato, Staat III,398e 

w.), of op de koordans (met name Plato, Wetten II en VII). "De muziek, 

die zich bezighoudt met dans, met ritme en met melodie verbindt ons door 

een combinatie van genot (hêdonë) en edele kunst (kallitechnia) aan de 

goden"1). Een thema dat in deze samenhang niet zelden wordt 

aangeroerd is dat van de kathartische betekenis van de muziek, en dan 

met name van de orgiastische, oosterse, "Phrygische" vormen ervan2). In 

zijn ontwerp van een ideale polis brengt Aristoteles dit onderwerp ter 

sprake in Pol. VHI,1342a4-18; vgl. 1341a21w.; een andere belangwekkende 

behandeling treffen we aan in de bekende ethnografische excurs van 

Strabo over de Kourêten, waaruit al enkele malen is geciteerd. Volgens 

Boyancé3) is Strabo hier niet afhankelijk van Posidonius maar van de 

Peripatos. Deze passage biedt interessant vergelijkingsmateriaal voor 

Dionysius, AR 11,18-20, o.a. omdat er, vanuit de invalshoek van de 

Kourêten, aandacht wordt geschonken aan de orgiastische Phrygische 

riten. 

Leggen we nu Dionysius' behandeling van de cultus in de CvR (AR 

11,18-20) naast de zojuist genoemde passages, dan blijkt dat ze er 

inderdaad moeiteloos bij aansluit. Door de grote nadruk die hij op de 

mythen legt is Dionysius het meest verwant aan Plato, Staat II,376c w. 

In de beschrijving van de Cybele-cultus, die ook aandacht besteedt aan 

elementen zoals de kledij en uitmonstering van de deelnemers (19,4;5)4), 

het onwaardige gedrag van de bedelaars (19,4/5), misschien de ongeregelde 

•*•) Strabo X,3,9: T) TB J L O W I K T ) , irepl T E öpxTjcnv otaa Kal fruOjiöv Kal JJLÉXOS, 

T)8ovji T8 &\LCL Kal KaXXi/rexvla Tfpó? T Ö 8eXov fj^as cruvdTfTet. 

2) Boyancé (1936a) 185w. 

3) Boyancé (1936a) 217-227; contra KReinhardt en LHeinemann. De passage is een 
intellectuele tour de force. Strabo probeert een grote hoeveelheid disparaat ethnografisch 
materiaal over de Kourêten en verwante orgiastische priestercolleges te ordenen. Hij heeft 
twee grote problemen: (1) De Kretenzische Kourêten en hun verwanten worden als 
onmannelijk gezien; hoe is dit te rijmen met het voorkomen van een zeer krijgshaftige 
stam van Kourêten in de omgeving van Acarnanië en Aetolië (X,3,l-6)? Strabo behelpt zich 
met een argumentatie gebaseerd op de èvfrirXios öpxrjois (wapendans) van de orgiastische 
Kourêten (X,3,8). (2) Was deze cultus Grieks of barbaars? Strabo trekt de grens eerst 
scherp: De rite van de Kretenzische Kourêten is Grieks, die voor de Magna Mater en alle 
andere zijn Phrygisch of Thracisch en dus barbaars (overgang X,3,12/3). Maar in § 13 
erkent hij volmondig de verwantschap tussen de Phrygische cultus van Magna Mater en de 
Griekse voor Dionysus. Strabo is hier minder ideologisch behept dan Dionysius. 

4) 19,4: de rfriroi; 19,5: T T O I K I X T J O T O X T J ; vgl. 19,2: p,eXavetp,o)v. 
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nachtelijke bijeenkomsten (19,2) - en als enig positieve punt de echt-

Griekse cultuurvormen van het offer en de wedstrijd (19,4) - krijgen met 

name de muzikale aspecten (het aulos-spél in 19,4/5; de tympana in 19,4; 

de liederen van Cybele in 19,4; vgl. ook de klaagzangen (thrênoï) van 

19,2) en het extatische karakter1) gewicht. De negatief getoonzette 

behandeling van Cybele en haar aanhangers behelst dan ook niet alleen 

een afwijzing van exotische, in de zin van uitheemse, cultussen - ook dit 

is een traditioneel thema - maar ook van kathartiek, al kan men dit 

laatste slechts met enige moeite in 20,1 verwoord vinden. Aan de koor

dans kon Dionysius in zijn CvR geen plaats inruimen; daarvoor worden we 

schadeloos gesteld door een behandeling van de choroi die deel uitmaken 

van de processie waarmee de ludi Romani worden ingeleid (AR VII,72,5-

12). We gaan deze onderdelen nu punt voor punt langs. 

De goden komen in Plato's Staat n,376c w. vooral ter sprake als 

onderwerp van de logos, d.w.z. van de mythen die de inhoud vormen van 

de rhapsodische, dramatische en melische poëzie. Zoals eerder is aange

stipt2) oefent de stadstichter censuur uit op de typen waarnaar de 

dichters zich met hun mythologie richten: "Als stichters komt het ons 

wél toe de modellen te kennen, waarnaar de dichters hun verhalen 

opstellen, en waartegen we hun niet mogen toelaten er te maken"3). Tot 

deze typen en modellen behoort in ieder geval de bepaling dat men de 

goden alleen het goede toeschrijft4), evenals de stelling dat de goden 

zich niet in willekeurige, wisselende gedaante voordoen, maar zichzelf in 

hun volmaaktheid gelijkblijven5). De redenen waarom de wetgever deze 

typen vastlegt zijn tweeledig: De goden zijn werkelijk goed en 

!) 19,5: Geen Romein óp7td£et rrjv 6eèv TOXS ^ptrylois 6p7taajxöls. Ter inleiding op 
de Cybele-passage (19,2): 6eo<popT|creis (...) KopupavTiaajio-us (...) dyup̂ o-us (...) (3aKxetas 
(...). Te\8TÖLS dTfOppffTODS. 

2) Zie 4.3.1 pag. 387/8. 

3) Staat II,379a: olKioraXs 8è TOVS TVTÏOVS TrpoorfjKet elöévai, èv ots 8eX 
jru0oXo7eXv TOV$ iroi/rrrds, irap'o'Ds èdv uoi&aiv OIJK èiaTpsuTéov. 

4) Staat II,379c-380c. Vgl. 380c: ofoos (...) ets &v Z'CT\ TCÖV irepl Seo-us VÓJJICÖV TE 

Kal Tvircüv, (...) p/r| irdvrcüv aXTtov TÓV 8eèv dXXd TCÖV &yaB&v. 

5) Staat n,380d-383c. Vgl. 381c: 'ASWCXTOV fipa, £<pï\v, Kal 8e(5 èSéXetv airröv 
dXXotow* dXX' c&5 *éoLK8, KdXXtoros Kal dpiaros &v els TÖ bvvmöv ëKaoros 
ain&v [lévsi del dirXcös èv rfj ainov jxopcpfi. 
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onveranderlijk, en men mag ze alleen afschilderen zoals ze zijn1). 

Daarnaast moet de wetgever er ook voor zorgen dat het karakter van de 

pupillen wordt gevormd overeenkomstig deze typen: "Juist dan - namelijk 

in de jeugd, KG - bij uitstek wordt immers het stempel, dat men in een 

wezen wil afdrukken, het gemakkelijkst gevormd en opgenomen"2). Men 

hoede zich er gelijkelijk voor de goden te beledigen en de jeugd te 

bederven: "Vrezen ze dan niet én de goden te belasteren én tevens de 

kinderen nog banger te maken?"3). Alleen in hun goedheid en 

onveranderlijkheid kunnen de goden waardige voorbeelden voor mimesis 

door de mensen zijn. 

We begrijpen nu achteraf beter waarom Dionysius met de Proteus-

mythe in Dem. 84) moeite had: de godheid is onveranderlijk en 

waarheidsgetrouw. "Bijgevolg is God het absoluut enkelvoudige en ware 

in woord en daad: Hijzelf verandert niet, en evenmin leidt Hij anderen om 

de tuin, noch door waanvoorstellingen, noch door woorden, noch door 

tekens die Hij zou verzenden aan slapenden of wakenden"5). Voor 

spookverschijningen is er in deze religieuze opvatting natuurlijk ook geen 

plaats; de Lamiën die in bossen en dalen rondwaren en de uit de Tartarus 

opduikende Najaden, waarmee historici vóór Thucydides hun geschiedwerk 

verfraaiden, moeten zonder twijfel worden gerekend tot de categorie 

gedrochten waarmee moeders hun kinderen schrik aanjagen: "Er zijn 

goden die 's nachts ronddolen, verkleed in honderd verschillende vreemde 

vermommingen"6). Wat AR 11,19,1 betreft is de verwantschap tussen 

•*•) Zie bv. Iï,379a: otos Tvyxdvet 6 0eès oSv, del 8T| TTOU diro8oTéov, èdv Té TIS 
orÖTÖv èv 'éireotv Trotfj, èdv Te èv piXeoiv, èdv Te èv TpcrycpSUjt. 

2) Staat II,377b: jxdXiora 7dp 8̂  TÓre irXdTTeTca Kal èv8-óeTai ruirov, öv &v TIS 
Po-óXTrrai èvorjp/rjvaaöat èKdorcp. 

3) Simt II,381e: Xva p/rj &\i*a p.èv ets Seovs pXaacprjixcoaiv, djxa 8è TO-ÜS TraX8as 
direp7dCa>vTat SetXorépo'us. 

4) Hiervoor 4.3.1 pag. 403. 

^) Staat Iï,382e: Kop,t8fi #Pa & Öeós d'jrXow Kal dXTjSès ëv Te ëp7(i> Kal èv 
Xtryco, Kal oftre afoós p,e8toraTai oftre dXXovs è^airaTa, olke KaTd 9avraoias 
OWE KaTd X670VS O13T8 KaTd orjjjieuöv Trojj/rrds inrap 0-68' övap. 

5) DH, Thuc. 6 (behandeld hiervoor § 4.3.1 pag. 403v.); Plato, Staat II,381e: dbs dpa 6eot 
Ttves irepiépxovTai V£KT<I>P TTOXXOXS Éjévois Kal iravToSairdls lv8aXXóp,evoi. Het is waar 
dat Dionysius niet duidelijk zegt dat het om horror-verhalen gaat; maar zie Strabo 1,2,8: 
Lamia - Gorgö - Ephialtês - Mormolykê. 
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Dionysius en Plato nog sterker; directe litteraire afhankelijkheid valt 

nauwelijks te loochenen1). De ontmande Ouranos vinden we in Staat 

n,377e; Kronos die zijn kinderen verslindt en door Zeus wordt onttroond 

in H,378a; oorlogen van goden tegen goden worden genoemd 378bc (o.a. 

de gigantomachie), bij de verwondingen (traumata) kan Dionysius hebben 

gedacht aan de val van Hephaestus (Staat II,378d), en bij de goden-in-

boeien aan Hera (II,378d) of Ares en Aphrodite (IÏI,390c)2). De mening 

dat de cultus geen aanleiding zou moeten geven tot openbaar geweeklaag 

- "bij de Romeinen vinden we geen enkel feest dat men in zwarte kleding 

en rouwmisbaar doorbrengt, met borstgeklop en klaagzangen van vrouwen 

om verdwenen goden; bij de Grieken daarentegen voltrekt men dergelijke 

riten bij de roof van Persephone, het lijden van Dionysus enzovoort" - is 

ook in Plato's geest, al wijkt bij hem de uitwerking van dit gegeven 

enigszins af: Klaagzangen, thrênoi, late men over aan minder eerbare 

vrouwen (m,387e). Homerus treft blaam omdat hij huilende en voor dood 

en hel bevreesde helden ten tonele voert (386c w.). "Weg dus met al dat 

gejammer en geklaag dat men nu beroemde mannen in de mond legt? 

Onvennijdelijk!"3). Hét is nuttig hier Xenocrates fr. 25 H. = 229/230ïsn. 

nog eens naast te leggen. Xenocrates verdedigt in droefheid gedompelde 

(naast bloedige) cultussen met een verwijzing naar de boze demonen die 

op een afstand gehouden moeten worden; een dergelijke uitweg staat voor 

Dionysius niet open omdat hij niet aan het bestaan van boze demonen 

gelooft. 

Aan de processie ter ere van Cybele vallen vooral de luidruchtigheid, 

de extase en het verlies van decorum op. De processie wordt aan buiten

landers overgelaten; voor Romeinen is deelname eraan zelfs verboden. 

Dionysius verwerkt ook hier een motief ontleend aan de klassieke Griekse 

filosofie, dat van het "als anderen de uitvoering op zich nemen"4). Als er 

in Plato's Staat nog klaagzangen nodig zijn - we zagen het al - "laten we 

(die) dan maar aan vrouwen over (en dan nog niet eens aan de ernstigste 

Voor de grote indruk die de boeken II en III van Plato's Staat op Dionysius hebben 
gemaakt herinner ik nog aan de mimesis van § 2.4.1 pag. 227w. 

2) Alleen voor de 8Tfrelai Oetöv irap' dv9pcÖTrois heb ik geen parallel bij Plato kunnen ontdekken. 

3) Staat III,387cd: K a l TO-US ó&upjxoüs <£pa è|aipT}aofxev Kal TOÜS OÏKTODS TO-US 

TCDV èXXrrytixcDv dv8pc5vf Avd7KT|. 

4) Ar. Pol. Vm,1339a36: dXXcov ainb irourivTCov. 
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onder hen), en aan het uitschot van de mannen"1). In het begin van de 

Staat (I,327a) zijn de dialoogpartners, Atheners, getuigen van een 

processie ter ere van Bendis in Piraeus door de residerende Thraciërs. In 

de Wetten komt Plato op dit zelfde onderwerp terug: "En als het bijgeval 

in bepaalde omstandigheden - op verbodsdagen, niet op dagen van reinheid 

- nodig mocht zijn dat de burgers zulke klachten te horen krijgen, zou 

het dan niet aangewezen zijn gehuurde zangkoren van elders te laten 

komen, zoals men bij begrafenissen ook mensen huurt om de overledenen 

een uitvaart te bezorgen met ik weet niet wat voor Carische muziek?"2). 

Een andere toepassing van hetzelfde principe vindt men verderop in 

Wetten Vu3): Om de pupillen tijdens hun opvoeding een goed inzicht te 

geven in de verschillen tussen het serieuze en het belachelijke is het 

nodig dat ook dit laatste, het geloion, wordt uitgebeeld; maar de opvoe

ring van de komedie late men over aan slaven en in huur genomen 

vreemdelingen. In het Vnie boek van de Politica gaat Aristoteles 

herhaaldelijk in op de vraag in hoeverre de jonge generatie van zijn 

ideale staat zich moet trainen, en in welke soorten muziek4). De 

belangrijkste passage is die waarin hij het aandeel van de muziek in de 

opvoeding afgrenst tegen een beoefening van de muziek die de uitvoerders 

tot banausen maakt5). Afgewezen wordt elke "technische" muziekstudie, 

d.w.z. studie die opleidt tot deelname aan de agönes; uitgesloten zijn 

daarmee alle muzikale hoogstandjes die in Aristoteles' tijd van de agonale 

muziek ook in de gewone muzikale jeugdopvoeding waren doorgedrongen. 

Doel van de algemene muziekopvoeding is dat men "zich kan verheugen in 

-1 Staat III,387e: Tvvaiijl 8è diroSiSoIfiev Kal oi)bk Tavrais oirovSatats, Kal öaot 
KCKOl TCÓV dv8pd>V. 

~) Wetten VII,800de: Kal e't uw' fipa Set TOUO-6TÜ)V OÏKTCOV 7l7vea8ai TOÜS iroXkas 
è';TT)KÓo-U9, óirórav 'rjpipat jrrj KaOapat TIVES dXXd dn-09pd8e<5 (2>aiv, TÓ6' T]KSIV 

Öéov &v eXt] jjbdXXov xopois Tivas 'é£ü)8ev p,8p,ior8(öjiévo'u<5 (f>8o-u<5, olov ol irepl 
TÖUS TeXsOTrjaavras [.» aöaO^svot KapiKifl TIVI jjuyOorfi irpoTré̂ 'iro'üoi. 

3) Wetten VII,816e. We ontmoeten hier dus een theoretische rechtvaardiging van de 
algemeen-Griekse (en Romeinse) minachting van de toneelspeler, van wiens kunst men 
tegelijk naar hartelust genoot. 

4) Ar. Pol. Vm,1339a36; 40b20w.; 41alw.; b9w.; 42a3. 

5) Ar. Pol. Vin,1341alw.; over de aulos zie vooral 41al7-24. 
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edele wijzen en ritmen"1). Dit alles vooronderstelt dat de functie van 

muziek in de opvoeding berust op haar ethisch karakter. Uit dit principe 

volgt ook welke instmmenten de vrije man moet leren bespelen. De aulos 

is daar niet bij, want deze is niet ethisch, maar orgiastisch', aulosspéi 

reservere men voor concerten die men bijwoont met het oog op de 

kathartische werking ervan2): Aristoteles' burgers beperken zich dus 

inzake aw/os-muziek tot concertbezoek (theöria). Tegen deze achtergrond 

krijgt Dionysius' bespreking van de Phrygische processie in Rome eerst 

haar volle betekenis: Dionysus verklaart de aw/asmuziek niet geschikt voor 

Romeinen, niet alleen niet om door henzelf te worden beoefend, maar

dat is de suggestie van de woorden oute katauloumenos (19,5) - evenmin 

om zich erdoor in extase te laten brengen. Dionysius is dus rigoureuzer 

dan Aristoteles; zijn positie komt meer overeen met die van Plato, die 

eveneens vasthoudt aan een strakke ethische canon voor mousikê. 

Op de behandeling van de choroi in AR VH,72,5-12 kan hier 
niet diep worden ingegaan. Voor heel Dionysius, bespreking van 
de ludi Romani zie: Thuülier (1975); Gabba (1984) 867-870. Ik wijs 
slechts op enkele détails die het bovenstaande completeren en 
ook enigszins nuanceren: (1) Tijdens de processie wordt een dans 
ten uitvoer gebracht die Dionysius vergelijkt met de Griekse 
èvÓTrXios öpxT|ais (wapendans) die ook iruppixTi wordt genoemd 
(72,7). De godin Athena zou deze dans hebben uitgevonden ter 
gelegenheid van de overwinning op de Titanen, of wellicht nog 
eerder al de Kourêten, "toen ze, sus oppassers van Zeus, hem in 
slaap wilden wiegen met het gedreun van hun wapens en het 
ritmische beweeg van hun melodieën": OTE TÓV Ata TIBJ\VOV-

\XBVOI Békysiv èpouXovro mnrcö T8 öirXcoy Kal Kiyrjaei 
jxeXcov èvpu6{X(ö, KaBchrep ó (jJü8os ëxsi. Dat men met 
muziek kinderen in slaap wiegt was algemeen bekend, maar men 
denkt hier toch licht aan Plato, Wetten n,653de. Nu was de 
wapendans blijkbaar moeilijk in te delen in de categorieën 
"orgiastisch - Bezonnen". De associatie met de Kourêten, die we 
niet alleen bij Dionysius vinden maar ook bij Strabo (X,3,7; 8; 11; 
21) impliceert het orgiastische karakter van deze mousikê. Maar 
Plato, Wetten Vü,815a noemt de irupptxi] juist als de voor 
burgers aanbevolen krijgshaftige dans, naast eveneens aanbevolen 
vreedzame en verboden zedenbedervende dansen; en Dionysius 
gebruikt de wapendans als argument om het Helleense karakter 
van de Romeinse processie te onderstrepen. Strikt genomen maakt 
hij zich hier dus schuldig aan een tegenspraak. (2) Als pendant 

1) Ar. Pol. Vin,1341al4w.: x̂ tpetv TOIS KOXOIS ^êktai Kal {>VB\LOI<;. (Het zal nog 
blijken dat in deze woorden heel de platonisch-aristotelische ethiek meeklinkt). Aristoteles 
vervolgt: Kal p/rj JJLÓVOV T(£ KOIVÖ rf\<; itovoucifc; men komt dus wel hoger dan de 
dieren en de slaven. 

2) Ar. Pol. Vm,1341a22: dkrre irpós TOÜS roioinvvs afacp Katpote xP^oréov èv ols 
i\ Gecopta Kd8apaiv p,öXXov fróvaTat f| |xd8T|oiv. 

file:///xbvoi
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van de "martiale en serieuze reidans" (T^S èva7CDvlou te Kal 
KaT8aTO0)öaafiévT|<5 ópx^oecos TÖV xopö y) is er een "schert
sende en spottende" (K8pTÓ|xoa> icat Tcoöacraieïjs) satyrdans, die 
Dionysius met de Griekse aiiavvis vergehjkt (De aiiayyts wordt 
door Arr. fr. BIO Roos met Cybele en/of Sabazios geassocieerd). 
De uitvoerders van déze dans "apen de serieuze dansbewegingen 
na en steken er de gek mee door ze in het belachelijke te 
trekken" (ofcoi KatéaKCOTTÓy T8 Kal KaTeiujxoaJyro Tas 
awuSaias Kiyrjaets èm ta -yeXoiÓTepa fieTa9&poyTS<s - 72,10). 
Dit herinnert aan de reeds aangehaalde plaats uit de Wetten (VII, 
816e) waar een komische dans ten overstaan van de leerlingen 
het verschil tussen het serieuze en het belachelijke demonstreert. 
Alleen had Dionysius hier, om niet met zichzelf in contradictie te 
komen, het aXXcoy a v r ö Troio'öyTCoy - motief moeten toepassen. 
Hij doet dit niet, kon het vermoedelijk ook niet zonder de 
waarheid geweld aan te doen. De tegenspraak valt minder op 
omdat Dionysius ook hier de nadruk legt op het Griekse karakter 
van deze dans. (3) De ethnografische excurs gaat bij Dionysius 
een eigen leven leiden als hij in 72,11/2 van de ludi Romani 
afstapt om het spoor van de scherts en de spot nog verder te 
volgen, namelijk naar de triumphi en de begrafenisrituelen. Dit 
bewijst wel waar Dionysius' interesse lag. 

Zoals in de vorige paragraaf al is geconstateerd had het gebruik van 

het handzame schema van de theologia tripertita in de CvR voor Diony

sius niet zoveel zin omdat mythe en rite bij hem in elkaar overlopen. We 

kunnen een stap verder gaan en aan de tweeëenhe id van mythe en rite 

als derde element het theater toevoegen. Plato's leer van de door de 

wetgever vastgestelde typoi veronderstelt dat de dichters, d.w.z. de 

mytheschrijvers, onder wie dramaturgen1), zich in hun poëz ie houden aan 

de ethische richtlijnen en de karaktertypen die de wetgever voorschrijft. 

Alleen dan ^ het verantwoord de burgerij met hun producten kennis te 

laten make:?. I>o;,t een dichter dit niet en belastert hij de goden, dan 

"zullen we hem dit .kwalijk nemen en een koor weigeren"2), zoals hij 

n.a.v. een tragedie van Aeschylus zegt. De natuurlijke plaats voor een 

mythe om te weerklinken is het theater. Plato ontvouwt zijn theorieën 

over de mythe juist met het oog op de publiekseffecten die bereikt 

worden in het theater en andere plaatsen van bijeenkomst. Tussen de 

religieuze benadering, van de mythen in Plato's Staat3) en de geseculari-

1) Het geldt ook voor andere vormen van dichtkunst. Plato heeft voorkeur voor de 
rhapsodische (voord ragende) boven de scenische poëzie; dit hangt samen met zijn 
opvattingen over mimtsis\ zie bfdst. 5.7. 

2) Plato, Staat U,383c: xaXmravoSpiv T E Kal xopóv oi) 8c6ox)jiev. 

3) Vgl.nogX,604e. 
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seerde1) behandeling van de tragedie in Aristoteles' Poëtica (1450a4w.) is 

er in dit opzicht dan ook geen principieel verschil. Belangrijk is dat men 

zich ook later nog van de samenhang tussen de mythen en het theater 

bewust was; men bleef immers nog tot in de keizertijd (oude en nieuwe) 

tragedies spelen2). Varro geeft eenmaal een typering van de drie compo

nenten van de theologia tripertita waarbij hij de mythische theologie aan 

het theater koppelt, de fysische aan de kosmos en de civiele aan de 

stad3). Strabo verdedigt de mythen o.a. met het argument dat, waar 

geschiedschrijving en filosofie slechts een klein publiek bereiken, "de 

dichtkunst voor het volk nuttiger is en in staat de theaters te vullen"4). 

Deze overbekende feiten moesten worden aangestipt om te voorkomen 

dat ons een toespeling op Aristoteles, theorie van de /catharsis zou 

ontgaan. Dionysius bekent in 20,1 op de hoogte te zijn van argumenten 

voor de aanwending van mythen, maar hij is daar niet zeer van onder de 

indruk, omdat slechts weinigen ervan profiteren. Eén van die argumenten 

is dat mythen 'Verwarring en angsten wegnemen uit de ziel en ongezonde 

opinies reinigen"5); deze uitspraak laat zich wel het best verstaan tegen 

de achtergrond van Aristoteles' katharsisAztx. Zoals bekend is deze in 

twee fragmenten tot ons gekomen: In het 6e hoofdstuk van de Poëtica®* 

in samenhang met de tragedie, en in het Vlïle' boek van de Politica1^ 

i.v.m. het gebruik van orgiastische au/os-muziek. De connectie tussen de 

1) "Aristoüe is conspicuously indifferent to the ritual element in poetry and drama": Lucas 
(1968) 280 n.1. 

2) Ziedeellpag.47. 

3) Varro, RD fr.10 Cardauns = Aug. CD VI,5: Prima (...) theologia maxime accommodata est 
ad theatrum, secunda ad mundum, tertia ad urbem. 

4) Strabo 1,2,8: 4\ 8è iroi/rrrucfi ffr^co^eXeorépa Kal GéaTpa TTXTJPOVV 8wa|xévTj. 

^) AR 11,20,1: ol 8è Tapax&s è£eupo-6p,evot tyvxr\s Kat 8eljiaTa Kal 8ó£as 
Ka8atpovT8s oi>x irytels. De lezing Ka8aipovre5 berust alleen op de Chisianus 58 (A), 
alle overige mss., waaronder de Urbinas 105 (B) hebben KaSaipowres. Om stilistische 
redenen moeten we echter aannemen dat Dionysius de opeenvolging è€capo\?|xevoi-

Ka9capowres zal hebben vermeden. 

6) Ar. Poet. 1449b24w.: iortv o$v TpcrycoSla pXjxTiats irpd|sci>s cnro-uSaias (...) 8t/ 
kkëov Kal cpópov irepalvowa 1% TÖV TOIOXJTCÜV TraÖTipuciTCöv Kd9apcnv. 

)̂ Ar. Pol. Vm,1341a22: <3ore irpós TOÜS TOLO-UTO-US crtmp Keapous xP^oréov èv 0I9 

4) Becopla K(48apatv p,aWov bivatai fj [idö'qoiv. Voortgezet 42a4-18. Naast ëXeos en 
96P05 treedt hier als derde pathos de èv8o-uotao|iós op (42a7). 
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tragische en de muzikale katharsis wordt tegenwoordig erkend1); 

gemeenschappelijk aan beide is dat op homeopathische wijze door het 

beheerste gebruik van emotionele muziek resp. mythen stoornissen in de 

emoties worden genezen. Deze theorie was Aristoteles' antwoord op 

Plato's bedenkingen tegen theatemitvoeringen2).Daarbij is het goed te 

beseffen dat Plato het homeopathische principe kende3); het verschil 

tussen Plato en Aristoteles spitst zich dus op iets anders toe. In de 

formulering van Boyancé: "C'est la règle qui produit la règle, c'est l'ordre 

qui engendre l'ordre. Le propre d'Aristote est d'avoir reconnu ce que 

Platon avait moins bien aperçu, que le théâtre, que les mystères 

comportaient eux aussi une certaine règle, un certain ordre, inhérents à 

la nature même de l'art et bienfaisants par eux-mêmes. Ils semblaient 

déchaîner les passions; en réalité, ce n'était que pour plus sûrement les 

prendre au lacet de l'ordre et de la règle"4). Plato's afwijzing van het 

theater komt daaruit voort dat hij geen vertrouwen heeft in het 

beheersbare karakter van de opvoeringen die er plaatsvinden. Als dichters 

jammerende helden ten tonele voeren gaat daarvan een verderfelijke 

werking uit, want "ondertussen laat het natuurlijk-beste element in ons, 

bij gebrek aan voldoende opvoeding door rede en gewenning, zijn 

waakzaamheid over dat jammerende element verslappen. Als excuus laten 

we gelden: "Wat het te aanschouwen krijgt zijn toch maar andermans 

rampen" "5). Anders gezegd: Aristoteles past het motief "als anderen de 

uitvoering op zich nemen" ook op het theater toe, maar Plato acht dit te 

riskant. Bij de orgiastische muziek die Aristoteles op het oog heeft met 

zijn katharsis- theorie in tol. VUL moeten we weer aan rituele muziek uit 

de sfeer van de Dionysus- en Cybele- vieringen denken6). In een context 

1) Voortreffelijke behandeling: Lucas (1963) 273-290. Van de oudere litteratuur is vooral 
Boyancé (1936a) 185-199 verhelderend. 

2) Lucas (1968) 283: "As an answer to Plato's strictures the theory of katharsis is a 
triumphant success". 

3) Wetten VH,790d: Vergelijking van het wiegelied met de Korybantenritus. 

4) Boyancé (1936a) 199. 

5) Plato, Staat X,606ab: TÔ 8è -fixrsi péXTtorov ^mv9 &TB oi)x iKavtöc 
ireTraiôe'Ufiévov XÓ70> o-DSè ëSet, àvirpiv rr\v <puXaKT|v tov Bpr\v&bov$ joinov, CÊTE 

dXXÓTpia irà8T| Setopow, Kal èa-urö oftöèv aloxpèv öv. 

6) Lucas (1968) 281. 
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waarin Dionysius zowel de mythen als de Cybele-cultus aan de orde stelt, 

en waarin ook overigens veel invloed wordt opgemerkt van de behandeling 

door Plato en zijn leerlingen van het theater en verwante thema's, moet 

een vermelding van de reinigende werking van de mythen de gedachten 

wel in dezelfde richting sturen. Als deze redenering correct is en 

Dionysius inderdaad op Aristóteles' katharsisAttr zinspeelt, is aan de zeer 

schaarse antieke testimonia van deze leer er één toegevoegd1). 

Geconstateerd moet worden dat Dionysius de theorie onbruikbaar acht; 

zoals we in dit hfdst. vaker hebben gezien, kiest hij, wanneer Plato en 

diens leerlingen van mening verschillen, voor Plato. 

Dionysius kan noch met de katharsis-leer, noch met de mythen in het 

algemeen iets aanvangen. De reden daarvoor is dat hij het belang van 

brede bevolkingslagen voorop stelt; en de massa kan van het 

aanschouwen van on-ethische en on-esthetische handelingen van de goden 

alleen slechter worden. Dionysius' mening dat de mythen ongeschikt zijn 

voor de massa wordt niet door iedereen gedeeld. Aristóteles verklaart 

ergens het mythische karakter van de oude theologie uit de behoefte de 

massa te overreden2). Dichter bij huis geeft ook Strabo aan een 

dergelijke tegengestelde opinie uiting3). De mythen zijn volgens hem 

nuttig als aangenaam medium van kennisoverdracht bij kinderen; bij 

vordering van de leeftijd kan tot een meer rationele wijze van 

kennisverwerving worden overgegaan. "Maar de gewone, ongeciviliseerde 

mens blijft als het ware een kind en houdt (ook later nog) van mythen; 

ditzelfde geldt in bescheiden mate ook van de ontwikkelde; want ook die 

staat niet sterk met zijn rationele denkkracht, bovendien kleeft Iiera (ook 

later nog) zijn kinderlijke gewoonte aan"4). Behalve als lokmiddel kan de 

x) Lucas (1968) 286v.met n. 1. 

2) Ar.MeiflpA.A,1074blw. 

3) Strabo 1,2,8. De achtergrond van Strabo's lankmoedige houding tegenover de mythen ligt 
mede in polemiek met Eratosthenes over de waarde van Homerus' poëzie als bron voor 
wetenschappelijke kennis; zie Gabba (1982b) 59; (1984) 862v. Een interessante overweging is 
of Strabo in 1,2,8 en Dionysius in 11,20 wellicht met elkaar in debat zijn; gezien het feit 
dat een eerste versie van Strabo's Geografie plm. 7 v.C. is gepubliceerd, en Dionysius' AR 
eveneens in dat jaar het licht zag, zou dit denkbaar zijn. Strabo kent Dionysius; omgekeerd 
lijkt Strabo's werk in Rome nauwelijks bekend te zijn geweest. 

4) Strabo 1,2,8: Kal I8uíyrrjs 8è iröLs Kal áiraíSsvros Tpórrov T i v á Ttals èori, 
cpiXop/u88l TE axxainw ÓJXO'UÚS 8è Kal 6 TrETratSs-upivog pipíeos* otSè 7ap 
oíros lox^Ei T(5 Xo7iop,<ö, TrpóoEoru 8è Kal TÖ EK iratSös E8OS. De pedagogische 
theorie die in deze woorden besloten ligt is verwant aan degene die we in hfdst. 4.2 uit 
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mythe ook als afschrikking dienen. "Want het is onmogelijk het 

vrouwenlegioen en een willekeurige bijeengeraapte massa met het 

filosofische woord tot godvrezendheid, vroomheid en geloof te brengen; 

angst voor de demonen is ook nodig"1). Strabo breekt dus een lans voor 

deisidaimonia. Oude wetgevers hebben z.i. de poëzie ook niet uit het 

onderwijs aan de jeugd verbannen. En nu zijn geschiedschrijving en 

filosofie er wel bij gekomen, maar die bereiken alleen de élite; om het 

volk als geheel aan te spreken en de theaters te doen volstromen blijft 

de poëzie nodig. Anders dan Dionysius houdt Strabo allegorische uitleg 

van de mythen wel voor zinvol. 

Strabo misgunt de gewone man zijn mythen dus niet; Dionysius 

daarentegen heeft voor het volk iets beters in petto. Vergeleken bij 

Strabo neemt hij een meer puriteins standpunt in. Hij denkt het volk tot 

een hoger niveau van godsdienstigheid en zedelijkheid te kunnen opvoe

den. Zijn reserves tegen het theater die we in voorgaande hoofdstukken 

hebben leren kennen2) krijgen meer reliëf nu de religieuze achtergrond 

ervan is blootgelegd. Voor dramatische omwentelingen, schaamteloosheid, 

betovering, vleierij, bedrog en zwoelheid, de belangrijkste van de door 

Dionysius met het theater geassocieerde eigenschappen, kan men in de 

Griekse mythologie voorbeelden te over vinden. 

Als puritanisme laat zich, kort samengevat, Dionysius' houding in 

religieuze en daarmee verbonden ethische kwesties inderdaad goed 

omschrijven. Zelf bezigt hij voor de houding van de Romeinen tegenover 

de goden de termen eulabeia - dat we met "eerbiedigheid" of "omzichtig

heid" kunnen weergeven3) - en eusebeia (ware godsdienstigheid); 

deisidaimonia, bijgelovige angst, daarentegen wordt afgewezen. Deze 

discrete houding tegenover de hogere machten heeft een esthetische 

pendant, die bestaat uit de zorg voor het decorum (to euprepes) en voor 

beschaafdheid van voorkomen: "Zo diligent is de stad met het oog op 

uitheemse gebruiken op godsdienstig gebied, en zozeer deinst zij terug 

Dionysius hebben leren kennen; in deel 5 zal het spoor ervan terug naar Plato en 
Aristoteles worden gevolgd. 

-*•) Strabo 1,2,8: oi) yäp öxXov 78 yvvaiK&v Kal Travrós xv^GL^0V
 TTXTJOOUS èiroryoryelv 

XÓ7<p SwotTÓv 91X0069(1), Kal irpOKoXéaaaGat irpès stoeßetav Kal óaiórrfra Kal 
irloriv, dXXd 8EX Kal 8eurt8atp,ovias. 

2) Zie de §§2.1.2 en 2.3.2. 

3) Driemaal e-OXaßd*?: 19,2; 19,5; 20,2. 
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voor elke soort van opgeblazenheid waaraan het decorum ontbreekt"1). 

Decorum is daarbij natuurlijk meer dan een fagade; een decente uiterlijke 

vorm weerspiegelt een overeenkomstige zielsgesteldheid en bevordert deze 

tegelijk. Het decorum - ten dele geïllustreerd aan de goden, maar 

aangemoedigd bij de mensen - houdt ingetogenheid op uiteenlopend gebied 

in, zoals: beheersing van sexueel gedrag, van emotionele uitbarstingen 

zoals droefheid, van religieuze vervoering; ook het op zich nemen van 

vernederende handelingen (denk bijvoorbeeld aan de mêtragyrtountes, de 

bedelmonniken) wordt ontraden. 

De oude Romeinen met hun bewonderenswaardig zedig en godsdienstig 

gedrag worden aan de Grieken van Dionysius, dagen ten voorbeeld 

gehouden (deel 3). Dionysius' geschiedwerk dient in laatste instantie een 

beschavingsoffensief waarin de pax romana een ideologisch kernstuk is. In 

dit hoofdstuk is licht komen vallen op enkele aspecten van het door 

Dionysius gepropageerde proces van civilisatie: de afstoting van bepaalde 

vormen van "folklore" en bijgelovigheid en het streven naar "puurder" 

vormen van godsdienstigheid; en daarmee gepaard gaande het intomen van 

allerlei soorten van onbeheerst gedrag. Welke rol de politikos logos 

hierbij speelt moet in deel 5 van deze studie duidelijk worden. 

*) AR 11,19,5: OÖTCOS e-DXaP&s TJ iróXts ëx^ npte oi)K èmxoipta *éQr\ irepl 
8ec5v Kal irdvra órre'óeTai, iDcpov, $ p/f| irpóaeoru TÖ e*£nrpeirês. Voor (ymmTai 
geeft LSJ als betekenis "regard as ominous" onder verwijzing naar DH, AR IX,23,2 en 55,2. 
"Beschaafd voorkomen" (euschêmosynê) komt niet in Dionysius' tekst voor, maar wei het 
tegendeel, onwelvoeglijkheid (18,3: &ox(\\LOva<;). Zie over deze termen in Plato, Staat boek 
Hl: hfdst. 5.7. 
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4.4 Samenvatting 

In de CvR worden aan de stad Rome eigenschappen verleend die van 

deze polis een opvoedingsstaat maken. Om er zeker van te zijn dat het 

politiek-ethische systeem dat hier wordt ontvouwd gebruikt mag worden 

als bewijsmateriaal voor Dionysius' eigen opvattingen daarover moest eerst 

worden vastgesteld dat de compositie van de CvR aan Dionysius zelf te 

danken is. Argumenten daarvoor werden aangedragen in hoofdstuk hfdst. 

4.1. De argumentatie verliep in enkele ronden; eerst een negatieve waarin 

werd stelling genomen tegen de theorie dat de CvR een politiek pamflet 

is dat door Dionysius als afgerond geheel in zijn geschiedwerk werd 

opgenomen (§ 4.1.1 eerste deel). Vervolgens werden aanwijzingen opge

somd voor de conclusie dat inhoudelijk de CvR niet geïsoleerd staat van 

de rest van de AR (§ 4.1.1 tweede deel). Tenslotte bleek dat de structuur 

van deze politeia overeenkomt met die van enkele klassiek-Griekse 

wijsgerige staatsontwerpen, met name met Plato's Wetten (§ 4.1.2). Dat 

Dionysius zelf verantwoordelijk is voor het Griekse cachet van zijn werk 

is inmiddels communis opinio; dit geldt dan ook voor de compositie van de 

CvR. Aanvullende argumenten voor de eenheid tussen de CvR en de rest 

van de Antiquitates leverde het onderzoek naar Dionysius' theologische 

denkbeelden (4.3); ook op dat vlak bleek Dionysius beïnvloed door de 

klassieke Griekse filosofie, in het bijzonder Plato. 

De in de CvR aangetroffen ideeën over paideia zijn dus de gedachten 

die Dionysius zelf hierover wenste uit te dragen. De van staatswege 

bevorderde verheffing van het leven van de burgers verloopt in twee 

fasen. Op het laagste niveau speelt ethismos (gewenning) een grote rol: 

De burgers leren de kardinale deugden aan doordat ze van jongsaf zich 

met bepaalde vaste, op aretê gerichte, epitêdeumata bezighouden die hen 

door wet en gewoonte zijn voorgeschreven. Dat ieder op de plaats blijft 

waar hij behoort wordt mede bewerkt door de efficiënte gezagsrelaties die 

de polis Rome kenmerken. Opvallend is de hoge ethische toon die 

Dionysius in heel de CvR aanslaat; een zedelijk leven ligt binnen de 

mogelijkheden van ieder der politai. Op de tweede, hoogste, trap van de 

paideia staat de logos. Deze neemt in de CvR overigens meer de vorm van 

de agonistische rhetorica aan en heeft als voornaamste effect de weder

zijdse overtuiging van de burgers in crisissituaties. De rhetorica waaraan 

Dionysius een groot deel van zijn oeuvre wijdt (zie deel 2 van deze 

studie) en die ook in de AR zo nadrukkelijk aanwezig is heeft dus een 



435 

eigen plaats in Dionysius' politiek-ethische conceptie. Merkwaardig is dat 
Dionysius aan de bewoners van het oudste Rome de welsprekendheid 
toedicht, in strijd met de rest van de traditie over Romes oergeschiedenis. 
Dit kan alleen zó worden uitgelegd dat in Rome als Griekse polis ook de 
rhetorica niet mocht ontbreken. De voorbeeldfunctie van Rome die we in 
deel 3 hebben leren kennen werkt ook hier door. Nog op een andere 
wijze wordt de lijn van deel 3 in deel 4 doorgetrokken. We zagen daar 
dat beschavingsarbeid het best verricht kan worden vanuit een machtspo
sitie; de effectiviteit van Rome als voorbeeld voor andere poleis van een 
deugdzame burgersamenleving is des te groter omdat Rome de macht 
heeft. Tegelijk berust deze acculturatie niet op pure dwang maar op 
overtuiging en vrijwillige aanvaarding door de Griekse steden van de 
Romeinse hegemonie. Deze combinatie van macht en overtuiging keert in 
de interne verhoudingen van Rome terug. Patriciërs en plebejers leven in 
eendracht en wederzijdse overtuiging, maar dit neemt niet weg dat de 
leidinggevende posities in de stad aan de kreittones toevallen. De van 
boven opgelegde regulering van het leven der burgers door verbod op 
banausische arbeid wordt vooral gemotiveerd met een beroep op de van 
nature slechte neigingen van de massa van die burgers (28,1). 

Het normbesef wordt in het oudste Rome buitengewoon versterkt door 
de wijze waarop de wetgever Romulus de burgerlijke godsdienst regelt. 
Door een overvloed van feesten, offers en wedstrijden zijn de goden in 
de polis Rome nadrukkelijk present Maar de Griekse mythen die van de 
goden onwaardige en onzedelijke daden vertellen worden in Rome niet 
toegelaten, en tegen extatische riten die de deelnemers op 
decorumverlies komen te staan wordt een dam opgeworpen. De in het 
kalon culminerende ethiek is aldus ook theologisch verankerd. Nadere 
analyse van de aard van Dionysius' puritanisme legde een aantal aan de 
Platonische filosofie ontleende trekken bloot; Aristoteles' katharsis-
theorie wordt door Dionysius afgewezen. Ook voor de overige delen van 
Dionysius' ethisch-politieke opvattingen kan een achtergrond in de 
wijsbegeerte van Plato en Aristoteles worden vermoed; welke 
consequenties dit heeft voor de met ethiek en politiek verbonden 
rhetorische denkbeelden moet nog worden bezien. De filosofische 
achtergrond van Dionysius' ideeën is het onderwerp van deel 5. 




