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SAMENVATTING

De droom in de oudheid: aspecten en analyses

Dit onderzoek richt zich op de droom in Mesopotamië, het oude Egypte, het  
antieke jodendom en de Grieks-Romeinse wereld. Het aan dromen gerelateerde 
bronnenmateriaal uit deze culturen bespreek ik in de eerste vier hoofdstukken aan 
de hand van veertien rubrieken. Deze rubrieken komen overeen met de volgende 
veertien aspecten van de droom: 1. Droomgerelateerde terminologie; 2. Droom-
verslagen; 3. Verzenders en bezorgers van dromen; 4. Nachtmerries en angstaan- 
jagende  dromen; 5. Droomreizen; 6. Incubatie en dromen op verzoek; 7. Verificatie  
van dromen; 8. Droomuitlegging; 9. Kwaadafwerende praktijken gerelateerd aan  
dromen; 10. Dromen en moraliteit; 11. Seksuele en natte dromen; 12. Dromen en 
misleiding; 13. Onbeduidende dromen; 14. De droom in beeldspraak. Het hoofd-
stuk over dromen in de Grieks-Romeinse wereld heeft daarnaast nog de volgende vier 
rubrieken: 1. De Poorten van de Droom; 2. Droomloze slaap; 3. Dromen en de ziel; 
4. Dromen in de geneeskunde. 

In elk van de rubrieken geef ik een overzicht van het relevante bronnenmateriaal 
en van de secundaire literatuur. Daarnaast ga ik regelmatig dieper in op bepaalde 
problemen, argumenteer ik tegen heersende opvattingen, of schets ik intraculturele 
ontwikkelingen of interculturele verschillen. Hoewel de nieuwe inzichten die dit 
onderzoek verschaft betrekking kunnen hebben op elk van de veertien aspecten, 
staan ze vaak in verband met aspecten die totnogtoe niet breed zijn onderzocht.  
Hiertoe behoren in de eerste plaats de aspecten ‘dromen en moraliteit’ en ‘dromen en  
misleiding’. Voor andere aspecten, bijvoorbeeld ‘droomreizen’, ‘seksuele en natte  
dromen’, en ‘onbeduidende dromen’, geldt dat ze dusverre voor sommige culturen  
wel en andere culturen niet zijn onderzocht.
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In hoofdstuk 5 presenteer ik twee tabellen waarin ik van een selectie van 
droomgerelateerde aspecten aangeef of ze wel of niet voorkomen in het bronnen-
materiaal van de oude culturen. Op basis van deze tabellen en de bespreking van het 
materiaal in de eerste vier hoofdstukken geef ik in hoofdstuk 6 een slotbeschouwing. 
Hierin omschrijf ik een aantal kenmerken van droomgerelateerde attitudes en  
praktijken behorend bij de vier culturen of perioden of tekstcorpora daaruit. Dit is 
zeker geen uitputtend overzicht, en men dient dit in de eerste plaats te zien als een 
aanzet tot verder onderzoek.

Ik zal nu kort de inhoud van de introductie samenvatten en van de eerste vier 
hoofdstukken de belangrijkste conclusies weergeven. Om de conclusies zoveel  
mogelijk per cultuur weer te geven, zal ik de resultaten uit hoofdstuk 6 onderbrengen 
bij de samenvatting van de eerste vier hoofdstukken.

Introductie

In de introductie begin ik met het omschrijven van het onderzoeksobject (zoals  
hierboven gespecificeerd). Vervolgens geef ik de chronologische kaders aan van het 
bronnenmateriaal, omschrijf ik de methodologie, en introduceer ik de aspecten  
behorend bij elk van de veertien rubrieken. 

Mijn benadering van het antieke bronnenmateriaal kan getypeerd worden als 
alomvattend, fenomenologisch en vergelijkend. Het alomvattende heeft betrekking 
op de selectie van het bronnenmateriaal en de secundaire literatuur: ik heb geen 
bronnen en moderne publicaties die betrekking hebben op dromen in de oudheid 
op voorhand afgewezen. Hiermee wil ik niet pretenderen dat ik geen teksten of  
studies over het hoofd heb gezien of dat ik alles wat ik heb gevonden ook bespreek 
of vermeld. 

Het fenomenologische heeft betrekking op mijn benadering van een groot deel  
van het antieke bronnenmateriaal. Ik presenteer en onderzoek de gegevens uit  
filosofische, magische, lexicale, medische, literaire en andere teksten zoals ze in de  
bron staan, en toets ze niet aan de werkelijkheid. Antieke droomverslagen worden 
niet onderzocht op historiciteit. Daarnaast besteed ik ook geen aandacht aan de rol  
van droom-verslagen binnen verhalen. Onderwerpen die te maken hebben met de 
antieke sociale werkelijkheid en die meestal op basis van een veelvoud van bronnen 
moeten worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld antieke droomuitlegging of incubatie, 
worden echter historisch-kritisch benaderd.

Het vergelijkende aspect van de methodologie heeft betrekking op de analyse 
van het antieke bronnenmateriaal. Ik maak een onderscheid tussen eerstegraads en 
tweedegraads vergelijkend onderzoek. Beide kennen een intra- en interculturele  
variant. Eerstegraads vergelijkend onderzoek richt zich op diversificatie van een 
bepaald concept, geloof, literair motief, voorwerp, etc., hetzij binnen een cultuur 
(intracultureel), hetzij tussen culturen (intercultureel). Tweedegraads vergelijkend 
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onderzoek richt zich op de absolute aan- of afwezigheid van een bepaald concept, 
geloof, literair motief, voorwerp, etc., hetzij binnen tijdvakken of tekstcorpora  
behorend bij een specifieke cultuur, hetzij tussen culturen. In hoofdstuk 5 geef ik 
van een selectie van droomgerelateerde aspecten aan of ze geattesteerd zijn in de  
literatuur behorend bij de vier culturen. In de slotbeschouwing in hoofdstuk 6  
presenteer ik de resultaten van eerstegraads en tweedegraads intra- en intercul-
tureel vergelijkend onderzoek, wat neerkomt op een weergave van een selectie van 
droomgerelateerde kenmerken van de vier culturen.

Hoofdstuk 1: Mesopotamië

De suggestie van A. Zgoll om de Sumerische term mašĝi.k (maš(2)-ĝi.k), ‘droom’,  
te relateren aan maš(2), ‘geit’, waarbij wordt verondersteld dat dit dier werd  
gebruikt voor de ingewandenschouwing, dient afgewezen te worden. Voor de  
ingewandenschouwing gebruikte men schapen, geen geiten. Het oudere voorstel  
van A. Falkenstein om mašĝi.k in verband te brengen met maš(2), ‘opbrengst’, is 
aannemelijker. Zgoll’s vertaling van mašĝi.k als ‘Weissagung der Nacht’ of ‘Omen 
der Nacht’ is ongelukkig aangezien, zoals Zgoll zelf aantoont, mašĝi.k niet, zoals de 
term mamu.d, geassocieerd werd met divinatie. Wat mamu.d, ‘droom’, betreft, is 
opgemerkt dat we het ook tegenkomen in vergelijkingen en metaforen met de over-
drachtelijke betekenis ‘wens’ of ‘aspiratie’.

Ten aanzien van het onderwerp van de droomreis in Mesopotamië heb ik 
het volgende gesteld. Ten eerste: er is geen goede reden om met Zgoll de term 
‘droomreis’ (‘Traumreise’) als ongepast te beschouwen voor het omschrijven van  
Mesopotamische verslagen van uittreding tijdens de slaap. Ten tweede: Zgoll’s  
verklaring van Mesopotamische verslagen van uittredingen en van externe bezoekers 
in dromen, een verklaring die uitgaat van het concept van de zaqīqu, gaat voorbij  
aan de mogelijkheid dat de antieke auteurs bij het schrijven van dit soort verslagen  
literaire conventies volgden zonder zich te bekommeren om de antropologische  
grondslagen. Ten derde: een Sumerisch droomverslag dat als additioneel voorbeeld 
van uittreding tijdens de slaap genoemd zou kunnen worden is de droom van 
Gilgameš in De dood van Gilgameš.

Duidelijke verwijzingen naar seksuele dromen zijn in het Sumerische  
corpus niet geattesteerd; in het Akkadische des te meer. Verwijzingen naar seksuele  
dromen in Akkadische teksten kunnen we in twee groepen onderverdelen:  
1. aanrandingen door demonische wezens tijdens de slaap, en 2. dromen van  
seksuele aard zonder dat in de tekst wordt verondersteld dat zich werkelijk een  
aanranding heeft voorgedaan. Hoewel seksuele en natte dromen in Akkadische  
teksten vaak worden gepresenteerd als ongewenste en ongunstige ervaringen,  
worden dit soort dromen in omenteksten doorgaans benaderd als versleutelde berich-
ten die zowel gunstige als ongunstige betekenissen kunnen hebben.
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Veel vaker dan in het Akkadische wordt in het Sumerische corpus leugenachtigheid 
en bedrog toegeschreven aan goden. Hiermee komt overeen dat we in het  
Sumerische corpus wel duidelijke gevallen van door goden gezonden misleidende 
dromen tegenkomen maar in het veel grotere Akkadische corpus niet. Hoewel het 
niet uit te sluiten valt dat leugenachtigheid soms wel degelijk aan de goden werd 
toegeschreven zonder dat dit op schrift werd gesteld, is het wellicht aannemelijker dat  
Babyloniërs en Assyriërs zelf bijna nooit de conclusie trokken bedrogen te zijn op 
basis van door goden gezonden dromen. Als een ongunstige droom niet uitkwam kon 
men dit toeschrijven aan de effectiviteit van rituelen die tot doel hadden deze droom 
te neutraliseren. Als een gunstige droom niet uitkwam kon men stellen dat de uitleg  
incorrect was geweest, dat de vervulling nog in de toekomst lag, of dat de dromer 
door immoreel gedrag zijn goede droom teniet had gedaan.

Wat betekenisloze dromen betreft moeten we voorzichtig zijn om met A. Mouton 
te stellen dat men in het oude Nabije Oosten de meeste dromen beschouwde als  
onbeduidende weerspiegelingen van herinneringen of verlangens. Hoewel het niet 
onmogelijk is dat deze attitude bestond, ontbreekt hiervan in het Mesopotamische 
bronnenmateriaal elk spoor.

In hoofdstuk 6 wordt nog gewezen op het feit dat, vergeleken met andere oude  
culturen, we uit Mesopotamië opvallend veel teksten overgeleverd hebben die  
betrekking hebben op aan dromen gerelateerde praktijken. Ook wordt onder de 
aandacht gebracht dat we geen Sumerische verslagen hebben van dromen waarin 
de doden verschijnen terwijl we juist heel veel Akkadische teksten hebben waarin  
hierover wordt gesproken. In Akkadische medische en rituele teksten wordt vaak 
gerefereerd aan dodenverschijningen in de slaap als een van vele symptomen van een  
verstoorde relatie tussen de geaffecteerde en zijn beschermgod. De gedachte dat  
kwade dromen een symptoom zijn van zondigheid en vredige dromen van recht- 
schapenheid komen we ook tegen in het Sumerische corpus, doch lang niet zo 
vaak als in het Akkadische.

Hoofdstuk 2: het oude Egypte

Met uitzondering van een enkele opmerking over een ware (mAa) droom in de Droom-
stele van Tanutamun (25ste dyn.) dateren alle Egyptische verwijzingen naar valse of 
waarachtige dromen uit de Grieks-Romeinse tijd. De enige Egyptische bron waarin 
wordt gesproken over misleiding door de goden en over onbetrouwbare dromen is 
de Griekse brief UPZ 70. Volgens U. Wilcken suggereert Apollonios, de schrijver 
van de brief, dat hij is bedrogen door de valse dromen die de goden hem hebben  
gezonden. Dit is aannemelijk, maar het is goed mogelijk dat Apollonios om meerdere  
redenen de goden van valsheid beschuldigde, niet alleen om het sturen van misleidende 
dromen. Daarnaast moeten we in diens opmerking [sic]  
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 waarschijnlijk twee dingen lezen: 1. we zijn door de 
goden bedrogen, en 2. we hebben ons vertrouwen gesteld op dromen, die nu een-
maal onbetrouwbaar zijn. Wilckens vertaling ‘in die Irre geführt von der Göttern im 
Glauben an die Träume’ gaat zowel voorbij aan het feit dat er voor Apollonios meer-
dere redenen geweest kunnen zijn om de goden van valsheid te beschuldigen als aan de  
algemeenheid van Apollonios’ tweede stelling, die impliceert dat vertrouwen op 
dromen überhaupt onverstandig is.

Dat er geen verwijzingen naar onbetrouwbare of betrouwbare dromen uit het  
faraonische Egypte zijn overgeleverd – de verwijzing naar de ware droom uit de 
Droomstele van Tanutamun uitgezonderd – terwijl we juist veel verwijzingen 
naar betrouwbare dromen uit Grieks-Romeins Egypte hebben, hangt niet alleen  
samen met de Griekse invloeden in de Grieks-Romeinse periode maar ook met de 
toenmalige popularisering van droompraktijken als incubatie en het verkrijgen van  
dromen door middel van magische praktijken. Uitgerekend binnen de context van de  
incubatie en droommagie was het van het grootste belang om betrouwbare dromen 
te ontvangen. Dit blijkt wel uit de vele verzoeken en bevelen om ware dromen en uit 
de dankzeggingen naar aanleiding van ware dromen. In het faraonische Egypte waren 
de aan dromen gerelateerde praktijken voornamelijk gericht op het voorkomen of  
neutraliseren van kwade dromen (droomafwerende houding), en niet op het  
verkrijgen van mantische dromen (droombegerende houding).

Het is zeer waarschijnlijk dat binnen de muren van de medische school in  
Alexandrië opvattingen werden gekoesterd over dromen als weerspiegelingen van onze  
verlangens. Of die opvattingen ook daarbuiten werden gedragen valt niet hard te 
maken, maar is zeker niet onmogelijk. De vierde-eeuwse astroloog Hephaestion van 
Thebe spreekt in zijn aan de Egyptenaren toegeschreven droomhemerologie (een  
lijst waarin van elke dag van de maand wordt gezegd of de dromen van die dag  
betekenisvol zijn of niet) over dromen zonder voorspellende waarde. Als zijn  
toeschrijving aan de Egyptenaren correct is, dan zouden we daaruit kunnen opmaken 
dat opvattingen over onbeduidende dromen ook in het oude Egypte voorkwamen.

In hoofdstuk 6 noem ik nog een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen 
tussen het Egyptische materiaal over dromen en dat uit de andere antieke culturen. 
Een van de meest in het oog springende verschillen is dat we in de geschriften van 
alle culturen behalve de Egyptische verwijzingen aantreffen naar angstaanjagende 
dromen als gevolg van immoreel gedrag. 

Hoofdstuk 3: het antieke jodendom

De bespreking van verzenders en bezorgers van dromen in de antieke joodse  
literatuur leert ons het volgende: 1. in oudtestamentische droomverslagen is het  
vrijwel altijd God die tot de dromer spreekt, in een paar gevallen zijn het engelen, 
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maar nooit mensen; 2. in de hellenistisch-joodse literatuur vindt communicatie  
tussen God en mens meestal plaats door bemiddeling van engelen; in een paar plaat-
sen is er sprake van overledenen die in dromen spreken; 3. in droomverslagen uit de 
rabbijnse literatuur is er vrijwel nooit sprake van directe communicatie door God of 
door engelen in dromen; overledenen worden echter heel vaak genoemd als bezoekers 
in dromen.

In tegenstelling tot wat D.T. Runia beweert, kan Philo’s droomclassificatie in  
De somniis wel degelijk in verband worden gebracht met de theorieën die hij  
uiteenzet in De specialibus legibus 1.219 en De migratione Abrahami 190. Runia heeft 
geopperd dat Philo’s aandacht voor door God gezonden dromen in De somniis een 
dergelijke correlatie in de weg staat aangezien de theorieën in De specialibus legibus 
en De migratione Abrahami geen melding maken van een goddelijke oorsprong van  
de droom. Nu is het inderdaad zo dat Philo zich in De somniis richt op  
 en het in de twee andere teksten niet over een goddelijke  
oorsprong heeft, maar we kunnen er niet omheen dat het derde droomtype in  
De somniis opvallende overeenkomsten vertoont met de droomverklaringen in De 
specialibus legibus en De migratione Abrahami. Er wordt in alle gevallen gezegd dat  
een geestelijk bestanddeel van de mens (; ) tijdens de slaap uit eigen  
beweging handelt en de toekomst kan voorspellen door dromen. Bovendien  
spreekt Philo in zijn omschrijving van het derde droomtype van een geïnspireerd 
raken () van de ziel (). Precies dit element van inspiratie komen 
we ook tegen in de theorie uit De migratione Abrahami. Hier wordt gezegd dat het  
intellect () tijdens de slaap geïnspireerd raakt (). Hoewel elk van 
de drie teksten elementen bevatten die niet voorkomen in de andere twee en we de 
theorieën ook zeker niet identiek kunnen noemen, zijn de overeenkomsten tussen de 
theorieën wel degelijk groot genoeg om ze met elkaar in verband te brengen. 

In mijn bespreking van incubatie en dromen op verzoek in het Oude Testament  
en de hellenistisch-joodse literatuur is vast komen te staan dat er in deze corpora  
opvallend veel droomverslagen zijn waarbij er sprake lijkt te zijn van incubatie of 
dromen op verzoek maar waarin een verzoek om een droom nooit expliciet wordt 
genoemd en incubatieprocessen nooit onverbloemd worden weergegeven. Het 
is goed mogelijk dat vormen van incubatie toch voorkwamen in het oude Israël, 
maar dat auteurs ervoor schuwden om incubatieprocessen en verzoeken om dromen  
expliciet in hun verhalen te noemen omdat ze elke schijn van manipulatie van het 
goddelijke wilden vermijden. In haar bespreking van incubatie in de hellenistisch-
joodse literatuur geeft F. Flannery-Dailey zich onvoldoende rekenschap van het feit 
dat we in dit corpus geen onmiskenbare gevallen van incubatie tegenkomen.

Flannery-Dailey gaat er ten onrechte van uit dat Josephus’ weergave (AJ 8.22-25) 
van de droom van Salomo uit 1 Koningen 3:4-15 intentionele incubatie expliciet 
weergeeft. R. Gnuse heeft ongelijk als hij zegt dat Josephus’ versie (AJ 2.170-172) van 
de droom van Jakob uit Genesis 46:1-4 nog duidelijker in de richting van incubatie 
wijst dan het bijbelverhaal. Het tegenovergestelde is waar.
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De bespreking van incubatie in het Oude Testament heeft het volgende opge-
leverd: 1. mogelijke gevallen van intentionele incubatie (1 Kon. 3:4-15 en 2 Kron. 
1:6-13; Gen. 46:1-4); 2. gevallen van niet-intentionele incubatie (bijv. Gen. 28:10-17;  
1 Sam. 3:1-18); 3. een mogelijke verwijzing naar necromantie door middel van  
dromen (Jes. 65:4); 4. mogelijke verwijzingen naar dromen op verzoek (Num. 
22:8vv.; 1 Sam. 28:6).

Het voorstel van Flannery-Dailey om in Ps-Philo LAB 23, 2 Enoch 69.3-5 en  
Josephus AJ 11.326-327 gevallen te zien van massa-incubatie (‘mass incubation’) 
moet worden verworpen. In geen van de teksten is er sprake van het slapen van grote  
groepen mensen in een gewijde ruimte. 

Ten aanzien van droomgerelateerde kwaadafwerende praktijken in antieke joodse 
geschriften, is het volgende geconcludeerd. In het Oude Testament komen we  
morele instructies tegen waarvan wordt gezegd dat degene die ze navolgt dag en nacht  
beschermd zal worden. Pas in de hellenistisch-joodse literatuur is er voor het eerst 
sprake van bescherming tegen boze dromen. Ook hier gaat het om permanente  
bescherming en niet alleen om nachtelijke. Alleen in de rabbijnse literatuur  
treffen we instructies aan die specifiek gericht zijn op het bieden van bescherming 
tegen slechte dromen of op het afwenden van het kwaad dat zich in een droom heeft  
gemanifesteerd.

In alle joodse corpora komen we de gedachte tegen dat angstaanjagende  
dromen een symptoom zijn van de zondigheid van de dromer. Vaak worden dergelijke  
dromen als goddelijk instrument voor zelfverbetering gepresenteerd.

In hoofdstuk 6 wordt nog gewezen op het feit dat, afgezien van droomuitlegging, er 
in de antieke joodse literatuur nauwelijks verwijzingen te vinden zijn naar droom-
gerelateerde praktijken als incubatie, droomverificatie, en het afweren van kwade  
dromen. De rabbijnse literatuur vormt hier echter een uitzondering op; hier treffen  
we namelijk relatief veel verwijzingen aan naar incubatie en het neutraliseren van 
dromen. Verwijzingen naar droomverificatie zijn ook hier niet geattesteerd.

In tegenstelling tot de Mesopotamische en Egyptische literatuur komen we in de 
joodse literatuur wel duidelijke uitlatingen tegen dat sommige dromen zonder enige 
waarde zijn.

Hoofdstuk 4: de Grieks-Romeinse wereld  
 
In antieke en Byzantijnse lexica en etymologica worden de meeste termen voor ‘droom’ 
en ‘dromen’ vrijelijk gebruikt om andere termen voor ‘droom’, ‘dromen’ en ‘visioen’ te 
definiëren. Het reserveren van termen voor ‘droom’ voor specifieke droomtypen – ik 
noem dit het lexeem-specifiek gebruik van droomtermen – komen we zelden tegen. 

Lexeem-specifiek gebruik van droomtermen treffen we bij uitstek aan in de 
droomclassificaties van Artemidorus, Macrobius en Calcidius. A.H.M. Kessels 
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maakt terecht een onderscheid tussen enerzijds de classificaties van Artemidorus en  
Macrobius en anderzijds die van Calcidius (die teruggaat op Posidonius). Echter het  
plaatsen van de Artemidorisch-Macrobische classificatie in een oneirocritische context 
en de Posidonische in een filosofische, al mag dit op zijn plaats zijn voor de vroegste 
fasen van de classificaties (waarover we overigens alleen maar kunnen speculeren), is 
ongeschikt voor het typeren van de classificaties in latere perioden omdat ze dan bijna 
altijd te vinden zijn in filosofische geschriften en vrijwel nooit in oneirocritische.

Ten aanzien van de relatie tussen de droomclassificatie van Calcidius en die van 
Philo heb ik het volgende voorgesteld (ik zal aangeven of mijn toewijzing over-
eenkomt met die van Waszink en/of Kessels): 1. Calcidius’ somnium is het soort 
droom dat wordt veroorzaakt door bewegingen afkomstig van de gedachten van 
overdag; mogelijkerwijs noemde Philo een overeenkomstig type droom in een  
verloren deel van De somniis (Waszink); 2. Calcidius’ admonitio komt overeen met 
Philo’s tweede droomtype (Waszink, Kessels); 3. Calcidius’ spectaculum correspon-
deert met het bijbelse ; het is mogelijk dat Philo dit type visioen omschreef 
in een verloren deel van De somniis (Kessels); 4. Calcidius’ revelatio komt overeen 
met Philo’s eerste droomtype (Waszink). Over het resterende visum en Philo’s derde 
droomtype is gezegd dat ze qua definitie niet overeenstemmen. De definitie van  
visum, namelijk quod ex divina virtute legatur, vertoont meer overeenkomsten met 
Philo’s . Bij Philo is  echter geen droomtype 
maar een overkoepelende kwalificatie van zijn drie droomtypen. Het valt niet uit te 
sluiten dat Philo’s () ooit per abuis is gekoppeld aan het type dat 
Calcidius visum noemt, terwijl dit type eigenlijk gedefinieerd had moeten worden 
zoals Philo’s derde droomtype.

In zijn boek over dromen in de Grieks-Romeinse wereld noemt W.V. Harris een 
aantal criteria om de historiciteit van antieke verslagen van goddelijke openbaringen 
in dromen te toetsen. Ik heb kanttekeningen geplaatst bij zijn criterium dat dromen 
verdacht zijn als ze de verteller van dienst zijn. Mijn tegenwerping is dat droom- 
verslagen de verteller altijd van dienst zijn, of de dromen nu echt gedroomd zijn of  
niet. Om die reden is dit criterium ongeschikt om de historiciteit van dromen te  
bepalen. Harris’ criterium dat droomverslagen zonder bizarre elementen verdacht  
zijn, strookt niet met zijn opvatting dat in de Grieks-Romeinse oudheid, zoals in  
sommige huidige niet-westerse culturen, ‘droomepifanieën van tijd tot tijd echt  
werden gedroomd’. Als Harris van mening is dat men af en toe daadwerkelijk van dit 
soort dromen had, dan ligt het niet voor de hand om dromen af te wijzen op grond 
van het ontbreken van bizarre elementen. Het lijkt mij beter om de aanwezigheid van  
bizarre elementen in dromen te zien als eigenschap die de historiciteit van dromen 
ondersteunt en niet om de afwezigheid ervan te gebruiken als criterium om de  
historiciteit van dromen in twijfel te trekken. De vraag in hoeverre dromen zijn  
gedroomd zoals ze zijn opgeschreven blijft in de meeste gevallen onbeantwoordbaar. 

Vanaf in ieder geval de eerste eeuw na Christus wordt de gepersonifieerde slaap 
(Hypnos/Somnus) in verband gebracht met dromen. Men kan een verschil constateren  
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tussen de droomgerelateerde activiteiten van Somnus in Latijnse en die van Hypnos  
in Griekse teksten. In Latijnse teksten, in de eerste plaats in epische dichtwerken, 
wordt Somnus vaak voorgesteld als begeleider van dromen die zelf ook in staat is om 
dromen op te wekken. Voor het Griekse bronnenmateriaal geldt dat die keren dat we 
Hypnos tegenkomen in de context van dromen hij wordt voorgesteld als begeleider 
van dromen die samenwerkt met Oneiros en niet, zoals Somnus, als schepper van 
dromen. Dit verschil kan gedeeltelijk worden verklaard door het ontbreken van een 
Latijnse equivalent van een droomgod als Oneiros.

Harris’ standpunt dat in de late Stoa de houding tegenover dromen sceptischer 
was dan daarvoor, kan niet worden aanvaard. Epictetus was weliswaar van mening 
dat er risico’s kleven aan het bezoeken van droomuitleggers, maar uit de Dissertatio-
nes blijkt duidelijk dat hij voorspellende dromen volledig accepteerde. Ook in de 
geschriften van andere leden van de late Stoa valt van een meer sceptische houding 
tegenover dromen geen spoor te ontdekken. 

In het Grieks-Romeinse bronnenmateriaal kunnen we een onderscheid maken 
tussen drie benaderingen van het onderwerp dromen en de ziel: een mantische, een 
naturalistische, en een moralistische. In teksten waarin sprake is van een mantische 
benadering wordt gezegd dat de ziel of een deel van de ziel tijdens de slaap voor-
spellende gaven heeft. Vaak wordt gesteld dat de ziel zich tijdens de slaap afsluit 
van lichamelijke invloeden of dat ze voorspellende gaven heeft door haar verwant-
schap met de goden. Een naturalistische benadering van het onderwerp resulteert in  
opmerkingen of theorieën over de rol van (een deel van) de ziel in de totstandkoming 
van niet-voorspellende dromen. In veel gevallen ligt de aandacht hier op invloeden 
van het lichaam op de ziel tijdens de slaap. In teksten die dromen en de ziel vanuit een 
moralistisch perspectief benaderen wordt ingegaan op de relatie tussen de moraliteit 
van de dromer en diens dromen.

Ten aanzien van de ontwikkeling van Grieks-Romeinse theorieën over dromen en 
de ziel is gesteld dat we een toename in complexiteit van de theorieën behorend tot 
het mantische perspectief kunnen waarnemen. Deze ontwikkeling kende haar hoog-
tepunt in de droomtheorieën van Iamblichus en Synesius. Tegelijkertijd zien we dat 
naturalistische verklaringen van dromen vanaf de eerste eeuw na Christus veel minder 
vaak in het bronnenmateriaal voorkomen, en dat ze, zoals Harris heeft opgemerkt, 
zelden vernieuwend zijn. Bij wijze van verklaring van beide punten wijs ik er op dat 
theorieën waarin dromen worden herleid tot het bovennatuurlijke zich veel meer 
lenen voor onfalsifieerbare speculatie en uitbreiding dan naturalistische theorieën. 
Bovendien ontstond er in de late oudheid, bij uitstek binnen het neoplatonisme, een 
voedingsbodem voor speculatie over de verhoudingen tussen dromen, de ziel en het 
goddelijke.

In teksten vanaf de vijfde eeuw voor Christus komen we de gedachte tegen dat 
een deugdelijk leven gepaard gaat met prettige en ongestoorde slaap, terwijl een  
ondeugdelijk leven gepaard gaat met onrustige en angstige slaap. De tweede opvat-
ting treffen we opvallend vaak aan in teksten uit de eerste en vroege tweede eeuw na  
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Christus. In de loop van de tweede eeuw zou een andere opvatting veel terrein  
winnen, een opvatting die voor het eerst is uitgewerkt door Plato, namelijk dat onze 
moraliteit het verkrijgen van mantische dromen ofwel ondersteunt ofwel tegenwerkt. 
In teksten uit de hellenistische tijd komen we voor het eerst adviezen tegen om 
een bepaalde dispositie die men zich tijdens het waken heeft aangemeten mee te  
nemen in de slaap om te voorkomen dat men hinder ondervindt van onprettige of  
onbetrouwbare dromen.

De opvatting van R.W. Sharples, dat het bij () in de eerste 
plaats om de erotische droom gaat en de ejaculatie secundair is, kan niet zonder 
meer worden geaccepteerd. De passage waarop Sharples zich mede baseert is  
Aristoteles De generatione animalium 2.4.739a24-26, waar staat dat jonge  
mannen soms  zonder te ejaculeren. Het is echter zeer goed mogelijk 
dat Aristoteles hier wil zeggen dat jonge mannen tijdens de slaap een orgasme  
kunnen ervaren zonder te ejaculeren, niet dat ze erotische dromen hebben zonder te 
ejaculeren. Hoe het ook zij, het is verstandig om geen algemene uitspraken te doen  
over wat het doorslaggevende kenmerk is van () aangezien de antieke 
bronnen op dit punt niet overeenstemmen.

De vraag of Artemidorus de verschijning van goden in dromen zoals  
omschreven in de passages 2.69 en 4.71 van de Oneirocritica als echte goddelijke  
openbaringen beschouwde of slechts als beelden van goden blijft onbeantwoord- 
baar. Voor een droomuitlegger als Artemdorus was deze vraag naar de ontologische 
status van de godheid in een droom waarschijnlijk niet eens van groot belang.  
Het is goed mogelijk dat zijn mening neerkwam op het volgende: ‘indien een  
godheid tot je spreekt in een droom, ongeacht of het nu een echte goddelijke 
openbaring is of niet, dan kun je die godheid op zijn woord geloven’. In 4.72  
bespreekt Artemidorus dromen over liegende goden. Aangezien hij stelt dat 
goden altijd de waarheid spreken, kan hij deze dromen onmogelijk als echte  
goddelijke openbaringen hebben beschouwd.

Harris’ opvatting dat Ammianus Marcellinus in Res gestae 21.1.12 beweert dat  
alle dromen in beginsel betekenisvol zijn is incorrect. Ammianus zegt in deze passage 
dat dromen betrouwbaar zouden zijn als ze maar correct zouden worden uitgelegd 
door ratiocinantes. Met deze stelling verdedigt Ammianus niet de absolute waarheid 
van dromen, maar springt hij in de bres voor de droomuitlegging die imagoschade 
oploopt door onbekwame beoefenaars van deze kunst. Uit andere passages blijkt 
overigens dat Ammianus ook dromen erkende die niet meer zijn dan weerspiege-
lingen van de gedachten of angsten van de dromer.

In hoofdstuk 6 vestig ik nog de aandacht op het feit dat we uitingen van ongeloof in 
het bestaan van door goden gezonden dromen niet tegenkomen in het oudoosterse 
bronnenmateriaal maar wel in het Grieks-Romeinse. Daarnaast zijn naturalistische 
verklaringen van dromen in de oudoosterse literatuur zeer zeldzaam terwijl ze in het 
Grieks-Romeinse bronnenmateriaal juist heel vaak voorkomen.
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Een opvallend verschil tussen de Griekse en Latijnse corpora van droom- 
gerelateerde teksten is dat we alleen in het eerste corpus voorbeelden vinden van 
dromen waarin goden leugenachtige informatie aan de dromer verstrekken. Een ander  
opmerkelijk verschil is hierboven al aangestipt, namelijk dat er geen Latijnse evenknie 
van de droomgod Oneiros bestond.
 

 
 


