
 

Leidschrift 
 

Uit de as herrezen 
De representativiteit en receptie van Pompeii en 

Herculaneum 
 

Jaargang 31, nummer 1, januari 2016

Fresco uit Pompeii met daarop een ithyphallische god Mercurius-
Priapus, nu te zien in het Nationaal Archeologisch Museum in Napels. 
Dit is niet de enige afbeelding van een fallus in Pompeii: de Romeinen 
gebruikten het fallussymbool waarschijnlijk om het kwaad af te weren 
en welvaart veilig te stellen. 



Colofon 
 
Kernredactie:  
Kayleigh van der Burgh 
Dimitri Dings 
Lotte Koppenrade 
Christian Slieker 
Key Tengeler 
 
Redactie: 
Christianne Alvarado 
Jip Barreveld 
Dr. Kim Beerden 
Annemarie Bouwman 
Jan Debets 
Floortje Guijt 
Claartje van der Ham 
Marlisa den Hartog  
Oscar Hartogsveld 
Flóri Hoffman 
Patricia Kret 
Robert van der Linden 
Wouter Linmans 
Jeroen Röttgering 
Lennart Visser 
Ivar Wiegerinck 
 

Lay-out en kaftontwerp: 
Redactie 

 
Secretariaat:  

Doelensteeg 16 
2311 VL Leiden 

071-5277205 
redactie@leidschrift.nl 

www.leidschrift.nl 
 

Zet- en drukwerk: 
Ridderprint B.V. Ridderkerk 

 
Comité van Aanbeveling: 

Dr. J. Augusteijn 
Prof. dr. H.W. van den Doel 

Prof. dr. L. de Ligt 
Prof. dr. L.A.C.J. Lucassen 

Prof. dr. H.J. Paul 
Prof. dr. H. te Velde 

Illustraties: 
De redactie heeft getracht zoveel mogelijk bestaande auteursrechten op illustratiemateriaal 
te respecteren. Eventuele rechthebbenden kunnen zich wenden tot de redactie. 
 
© 2016 Stichting Leidschrift, Leiden 
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie. 
ISSN 0923-9146. Jaargang 31, nummer 1, januari 2016. 
 
Leidschrift verschijnt drie maal per jaar. Recente nummers zijn verkrijgbaar bij Van 
Stockum Boekverkopers, The Mayflower Bookshop en het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden; Athenaeum Boekhandel in Amsterdam; Boekhandel Godert Walter in Groningen 
en via www.leidschrift.nl. Prijzen vindt u elders in dit nummer. Een jaarabonnement (2015) 
kost €21,- (studenten €18,-). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt 
automatisch verlengd. Opzeggingen dienen drie maanden voor het verschijnen van een 
nieuw nummer schriftelijk te worden ingediend.  
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts. 



Inhoud 
 

 
 

               Redactioneel    5 
   

Kim Beerden  9 
Pompeii en Herculaneum. Een introductie    

   
Nathalie de Haan   19 

Wonen in Pompeii   
   

Miko Flohr   41 
Pompeii in perspectief   

   
Virginia L. Campbell   61 

Politicians and Priestesses. Networks of Elite Families in Pompeii   
   

Eric M. Moormann   75 
De vroegste opgravingen in Pompeii: schatkamer, poppenkast of echte 

stad? 
  

    
Frits Naerebout   91 

Twee steden, een dictator en een archeoloog. 
Pompeii en Herculaneum, Mussolini en Maiuri 

  

   
Interview met Luuk de Ligt en Paul Ploeg  109 

Empire studies. De toekomst van het onderzoek naar de oude geschiedenis   
   

Larissa Schulte Nordholt  117 
Nationalist Fervour and Scientific Impartiality in Willem De Vreese’s Life 

and Work 
  

   
Jasper Verplanke  135 

Recensie: A.O. Koloski-Ostrow, The Archaeology of Sanitation in Roman 
Italy: Toilets, Sewers, and Water Systems 

  

   
Personalia  141 

Mededelingen 
Eerder verschenen 

 145 
147 

 



�������	
�	���	�������������
����������	���

���������
�����
��
���������
����	����������

�����
���	����������

���� 

���

��!

������
��

��!

������

��"� 
�

��#�$%	������



Redactioneel 
 

 
5 

In 79 na Christus barstte de vulkaan Vesuvius uit en enorme asregens en 
gasstromen daalden neer op de omgeving van de Golf van Napels. De 
inwoners van Pompeii en Herculaneum, twee steden aan de voet van de 
vulkaan, werden overdonderd door dit plotselinge natuurgeweld en het 
lukte lang niet iedereen om aan de pyroclastische golven en asregens te 
ontkomen. In één klap waren de eens zo levendige steden in de aarde 
verdwenen. Maar ze zijn nooit echt gestorven. 
 
Dat de steden niet werden vergeten, blijkt onder andere uit het schatgraven 
waaraan ze in de loop der tijd ten prooi vielen. In de achttiende eeuw werd 
begonnen met de eerste echte opgravingen en in de eeuw daarna trad er 
verdere professionalisering in. Eindelijk konden archeologen en historici 
een kijkje nemen in een ‘typisch’ Romeinse stad. Het antwoord op hoe de 
gewone Romein leefde leek ineens voor het oprapen te liggen. In al hun 
enthousiasme sloegen ze aan het reconstrueren – en improviseren – hoe de 
Romeinse steden er ‘bij leven’ hadden uitgezien. Om dit te bereiken werd er 
echter niet zeer gestructureerd en voorzichtig met het gevonden materiaal 
omgegaan. Bovendien trokken de steden behalve aandacht van archeologen, 
ook steeds meer aandacht van politici. Bekende figuren waaronder 
Mussolini probeerden de vondsten te gebruiken voor hun eigen doeleinden, 
om de rijke historie en prachtige cultuur te laten zien die aan hun eigen volk 
ten grondslag lagen. 
 
Maar waren Pompeii en Herculaneum wel zulke ‘typische’ Romeinse 
steden? En welke gevolgen hadden de onmethodische opgravingen voor het 
wetenschappelijk onderzoek? In deze editie van Leidschrift zullen deze 
vragen centraal staan. Aan de ene kant wordt ingegaan op de vraag in welke 
mate de twee antieke steden representatief waren voor andere Romeinse 
steden. Waren het nederzettingen zoals ieder ander, plekken waar de 
‘gewone’ Romeinse burger leefde tussen het vuil, de mozaïeken en de 
fresco’s? Of waren het steden met een bijzondere hoeveelheid economische 
activiteit en luxe, die een uitvlucht vormden voor de elite uit het drukke, 
stinkende Rome? Aan de andere kant zal het nummer de opgravingen en 
receptie van Pompeii en Herculaneum belichten. Hoe gingen archeologen 
met hun ontdekkingen om? Welk beelden van het verleden riepen de 
opgegraven ruïnes op bij de moderne mens? En op welke manier maakten 
politieke leiders daar gebruik van? 
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Ten slotte hebben we in dit nummer een speciale bijdrage van auteur 
Larissa Schulte Nordholt. Deze studente won de allereerste Leidschriftprijs 
voor de beste bachelor scriptie Geschiedenis van het studiejaar 2014-2015. 
De jury noemde haar werkstuk over wetenschappelijk deugden in de werken 
en levens van vooraanstaande negentiende-eeuwse geesteswetenschappers 
‘buitengewoon helder’, ‘origineel’ en ‘gedurfd met een hoog 
abstractieniveau’. Larissa won 100 euro en een publicatie in deze 
Leidschrift: Nationalist Fervour and Scientific Impartiality in Willem De Vreese’s 
Life and Work. Gefeliciteerd Larissa! 
 
De redactie wenst u veel leesplezier 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 1: Kaart van de Golf van Napels. Bron: Miko Flohr. 
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Afb. 2: Plattegrond van Pompeii. A.E. Cooley en M.G.L. Cooley, Pompeii and 
Herculaneum: a sourcebook (tweede editie, Oxon 2014) xv. 
 

 
Afb. 3: Plattegrond van Herculaneum. Cooley en Cooley, Pompeii and Herculaneum 
xvi. 
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Pompeii en Herculaneum. Een introductie 
 
Kim Beerden 
 

 
Leidschrift, jaargang 31, nummer 1, januari 2016 

De Golf van Napels stond in de oudheid bekend als een oord waar rijke 
Romeinen de zomer doorbrachten. Hier konden ze heerlijk genieten van de 
koele bries in hun welgelegen villa’s. 1 Toch werden kleine en grote steden 
zoals Pompeii en Herculaneum het hele jaar door bewoond: de inwoners 
handelden, gokten, sliepen, voerden rituelen uit, verveelden zich en gingen 
naar school. Kortom: Pompeii en Herculaneum waren levende en 
dynamische steden waar velen woonden en werkten.  
 
 
Tot 79 na Christus: Pompeii en Herculaneum2 
 
Kennis over de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus is deel 
geworden van ons gemeenschappelijk cultureel repertoire. Toch hebben 
beide steden een rijke voorgeschiedenis waarover we ook zeker het een en 
ander weten – maar die vaak onderbelicht blijft.3 Strabo (5.4.8) schrijft dat 
Pompeii en Herculaneum al heel lang bestonden, en archeologisch 
gesproken is duidelijk dat Pompeii al in de zesde eeuw voor Christus 
ommuurd werd. Etruskische en Griekse vondsten in de vorm van 
aardewerk en andere producten getuigen van een mengelmoes van 
invloeden en machtssferen, waarvan de Etruskische wellicht de belangrijkste 
was. Zeker is dat de inwoners van Pompeii en Herculaneum blootgesteld 
werden aan verschillende culturen. Rond 470 voor Christus is de muur rond 
Pompeii vernietigd en hierna vinden we ook geen Etruskische resten meer. 
De Samnieten, een Italisch volk, waren sterker geworden en zij breidden 
hun invloedssfeer uit naar de Golf van Napels. Uit de vierde eeuw voor 
Christus hebben we een heel aantal Oskische inscripties (Oskisch was de 

                                                 
1 Zie: J.H. D’Arms, Romans on the Bay of  Naples: a Social and Cultural Study of  the Villas 
and Their Owners f rom 150 B.C. to A.D. 400 (Cambridge, MA 1970); E.M. Moormann, 
‘Villas Surrounding Pompeii and Herculaneum’ in: J.J. Dobbins en P.W. Foss ed., 
The World of  Pompeii (New York, NY 2007) 435-454. 
2  Onderstaande paragrafen  zijn gebaseerd op: J.P.  Descoeudres, ‘History and 
Historical Sources’ in: Dobbins en  Foss ed., The World of  Pompeii 9-27: 14-20; F.  
Coarelli, ‘History of the City, Excavations, and Studies’ in: idem ed., Pompeii 13-25:  
18-24; A. Wallace-Hadrill, Herculaneum: Past and Future (Londen 2011) 89-111. 
3 M. Beard, Pompeii: the Lif e of  a Roman Town (Londen 2008) 31-52. 
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taal van de Samnieten) uit de regio waaruit blijkt dat de Samnieten belangrijk 
waren in het bestuur van de steden.  

Tegen 310 werden de Romeinen een nieuwe invloed in de regio. Zij 
hadden zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijke speler in Italië en 
waren actief in de nabijheid van Pompeii: in deze periode verwoestte de 
Romeinse vloot het territorium van Nuceria, een stad in Campania.4 Tegen 
het einde van de vierde eeuw waren Herculaneum en Pompeii onder 
Romeinse invloedssfeer en kregen zij de status van bondgenoten (socii) van 
Rome. 

De steden groeiden: zo rond 270 voor Christus werd er een nieuwe 
muur om Pompeii gebouwd en het stratenplan zoals we dat nu kennen 
begon, in ieder geval in de zuidwestelijke hoek, vorm aan te nemen. Er 
werden een theater en baden gebouwd; het forum werd echt een nette open 
ruimte met portico; de tempel van Apollo werd heropgebouwd; en er werden 
luxe huizen neergezet. Dit alles toont een zekere welvaart in de stad.  

De eerste eeuw voor Christus luidde een nieuwe fase in voor beide 
steden. Pompeii en Herculaneum hadden als socii geen politieke rechten 
van de Romeinen gekregen en wellicht uit onvrede hierover deden zij mee 
in de Bondgenotenoorlog.5 De Romeinen sloegen terug en Sulla zorgde er 
in 89 voor Christus voor dat zijn leger Campania onderwierp, inclusief 
Pompeii en Herculaneum. Ook in 89 kregen alle bondgenoten ten zuiden 
van de Po het volle burgerrecht van Rome. Toch werd Pompeii in 80 tot 
Romeinse kolonie gemaakt, Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum genaamd. 
Als gevolg hiervan kwamen er Romeinen naar Pompeii, wellicht 4000 à 
5000 personen. Deze nieuwe families zorgden voor nieuwe sociale en 
politieke machtsverhoudingen omdat zij waarschijnlijk de bezittingen 
verkregen van rijke families die opstandig waren geweest in de 
Bondgenotenoorlog. De overige oude families mochten hun bezit en positie 
behouden. Zo was er dus vernieuwing, maar ook continuïteit. 6 Virginia 
Campbell bespreekt in haar artikel in deze uitgave van Leidschrift dat door 
middel van netwerkanalyse is aan te tonen dat, in ieder geval in de Keizertijd, 
er continue verschuivingen van de macht waren tussen Pompeiaanse 
families. Wellicht was er dus continue vernieuwing en was de komst van 
nieuwe families in de Pompeiaanse samenleving niet zo’n schok. 

                                                 
4 Livius, 9.38.2. 
5 Appianus, Bellum civile 1.39. 
6 Cicero, Pro Sulla 60-62. 
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Daarnaast bloeide de economie: de rijke Romeinen begonnen te 
komen en de handel met Rome werd geïntensiveerd. Er werd in Pompeii 
een amfitheater gebouwd (waar in 59 na Christus een groot gevecht tussen 
de toeschouwers zou plaatsvinden), en meerdere baden en tempels werden 
geplaatst of gerenoveerd.7 Ten tijde van keizer Augustus werd Pompeii ook 
nog aangesloten op een aquaduct. Miko Flohr bespreekt in zijn artikel in 
deze uitgave van Leidschrift de architectuur van baden en amfitheater in meer 
detail; de leefbaarheid van de stad in termen van woningen, 
waterhuishouding en sanitaire voorzieningen komt aan bod in het artikel 
van Nathalie de Haan.  

Uit de periode voor de uitbarsting kennen we nog een aantal 
historische gebeurtenissen: in 62 na Christus vond volgens Tacitus de eerste 
aardbeving – die de vulkaanuitbarsting aankondigde – plaats, waarna 
herstelwerkzaamheden volgden. In 64 kwamen keizer Nero en zijn vrouw 
Poppaea op bezoek in de regio, wellicht verbleven ze tijdens dit bezoek in 
Oplontis. In 77 vond er een landherverdeling plaats, waarover we het een en 
ander weten uit een inscriptie: publiek land dat geprivatiseerd was terwijl dit 
niet mocht, moest teruggegeven worden. Toen, in 79 na Christus, begon de 
Vesuvius puimsteen te spuwen en het einde van de bewoning van Pompeii 
en Herculaneum was in zicht. Om de vulkaanuitbarsting te begrijpen 
moeten we terugblikken naar het aardbevingsjaar 62. 
 
 
62-79 na Christus: aardbevingen en vulkaanuitbarsting8 
 
De grote aardbeving van 62 beschadigde gebouwen, waterleidingen en het 
aquaduct in de regio.9 De schade moet niet onderschat worden: in 79, het 
jaar waarvan wij de archeologische afdruk hebben, was men nog steeds 
bezig met de herstelwerkzaamheden. Wellicht is het zelfs zo dat er niet 
alleen één grote aardbeving was in 62, maar dat dit slechts de eerste 
aardbeving was in een reeks van vele, die de vulkaanuitbarsting 

                                                 
7 CIL X.852; CIL X.800; CIL X.829; Viginia Campbell geeft in haar artikel in deze 
uitgave van Leidschrif t een introductie op religie in Pompeii. 
8 Onderstaande paragrafen zijn gebaseerd op: Descoeudres, ‘History and Historical 
Sources’, 14-20; Coarelli, Pompeii, 18-24; Wallace-Hadrill, Herculaneum, 25-36. 
9 Seneca, Quaestiones Naturales 6.1; CIL X.836; CIL X.1406. 
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aankondigden. Dan zou Pompeii telkens opnieuw schade opgelopen 
hebben en moest men blijven puinruimen.10  

Hoewel men in de oudheid niet direct de link legde tussen de 
aardbevingen en de vulkaanuitbarsting, hebben wij zeker reden dat te doen. 
Seneca vertelt dat in de tijd van de aardbeving een grote kudde van 600 
schapen op onverklaarbare wijze doodgegaan was op de vlakte bij 
Pompeii.11 Hij dacht dat de sterfte een gevolg van een ziekte was, maar wij 
denken tegenwoordig dat er wellicht dodelijke gassen vrijkwamen bij de 
beving. 

Verder zien we in de jaren voor de vulkaanuitbarsting ook bewijs 
voor het fenomeen van bradyseïsme: dat het aardoppervlak omhoog of 
omlaag beweegt als gevolg van onderaardse activiteit. Een voorbeeld van dit 
bewijs is te vinden in Herculaneum. Toen het zeeniveau gedaald was, heeft 
men in Herculaneum op het vroegere strand een badhuis gebouwd. Maar in 
79 was het zeeniveau weer gestegen: er is een meter zand gevonden tegen de 
muren van dat badhuis aan en men had bepaalde ramen en gangen 
geblokkeerd waarvan men vond dat ze onbruikbaar waren geworden.12  

Nu naar de vulkaanuitbarsting: onze voornaamste literaire bron is 
Plinius de Jongere, die na de uitbarsting twee brieven schreef aan de 
historicus Tacitus (Ep. 6.16 en 6.20).13 Hij was in de regio vergezeld door 
zijn moeder en haar broer, Plinius de Oudere, de vlootcommandant van 
Misenum. In een van zijn brieven schrijft hij het volgende: 

 
Er steeg een wolk op, maar van ver was het onmogelijk uit te 
maken vanuit welke berg (later kwam men te weten dat ze uit de 
Vesuvius kwam): de vorm ervan was het  best  te vergelijken met die 
van een parasol-pijnboom. Ze steeg op alsof ze op een hoge stam 
steunde en spreidde zich daarna uit in een patroon van takken. [...] 
Nu eens was ze helderwit, dan weer vuil en gevlekt,  al naargelang ze 
as of aarde meenam.14 
 

                                                 
10 Deze discussie is nog niet ten einde, zie: Beard, Pompeii, 12-14. 
11 Seneca, Quaestiones Naturalis 6.1.3; 6.27.1. 
12 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 22-25. 
13 De precieze datum van de uitbarsting is onderwerp van discussie. Volgens onze 
moderne lezing van Plinius gaat het om 24 en 25 augustus, maar daar is debat over 
(zie verder Beard, Pompeii, 17-18; Moormann, Pompeii’s Ashes, 9). 
14 Plinius, Epistulæ VI.16.6.  Nederlandse vertaling: P.G. Guzzo e.a.,  Da Pompeii a 
Roma. Kroniek van een uitbarsting. Pompeji. Herculaneum. Oplontis (Gent 2003) 189. 
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De vorm die Plinius beschrijft, strookt met wat we nu weten over vulkanen: 
wanneer de as en rook op de hoogte van ongeveer 27 kilometer komen, 
bereiken ze de stratosfeer. Daar gaan as en rook horizontaal zweven en 
vallen er een heleboel kleine stukjes puimsteen naar beneden uit die wolk 
(lapilli). In het geval van de uitbarsting van 79 kwamen die lapilli door de 
windrichting neer op Pompeii, Stabiae en verder (er vielen dus geen lapilli 
op Herculaneum). Het gewicht van de lapilli zorgde na verloop van tijd dat 
daken instortten. Grotere stukken waren gevaarlijk wanneer men erdoor 
geraakt werd. Er zal een algemene uittocht hebben plaatsgevonden. 
 In de volgende fase leek de eruptie wat minder te worden, maar toen 
kwamen de dodelijke pyroclastische stromen van hete gassen en assen met 
grote snelheid van de berg afgerold. De stromen kwamen in fasen: golf voor 
golf, met het effect van een soort brandstormen, met een temperatuur van 
zo’n 400 à 500 graden Celsius bij aankomst in Herculaneum. De eerste en 
tweede golf doodden iedereen die nog aanwezig was in de steden: de 
pyroclastische golven zorgden dat het zeewater ging koken, schedels 
explodeerden en mensen stikten. Huizen werden vernield en alles werd 
weggeslagen in Herculaneum, waar geen lapilli lagen. In Pompeii lagen die 
lapilli er wel, waardoor de golven enigszins ‘gedempt’ werden. Mensen die 
ondanks de lapilli toch nog waren gebleven, vonden de dood.15 

Keizer Titus stuurt direct hulp en benoemt twee hoge beambten die 
moeten helpen bij de heropbouw.16 Maar de Vesuvius sputtert nog jaren 
door en van echte heropbouw is het niet gekomen. 

 
 

18e eeuw-2015: De Alcubierre, Weber, Fiorelli en Maiuri17 
 
Na de uitbarsting raakten de steden niet simpelweg vergeten: men wist dat 
er onder de grond huizen en objecten lagen en er werd ‘schatgegraven’ 
zonder precies te weten wat het belang van de steden was. 18  Echte 

                                                 
15 Een recente synthese van de menselijke en  dierlijke overblijfselen  is E. Lazer,  
‘Victims of the Cataclysm’ in: Dobbins en Foss ed., The World of  Pompeii 607-619. 
16 Suetonius, Titus, 8.3; Cassius Dio, 66.24.1-4. 
17 De volgende paragrafen zijn gebaseerd op P.W. Foss, ‘Rediscovery and 
Resurrection’ in: Dobbins en  Foss ed., The World of  Pompeii 28-42; Coarelli, Pompeii,  
14-18; Wallace-Hadrill, Herculaneum, 41-86. 
18 Bijvoorbeeld J.  Harris,  Pompeii  Awakened: a Story of  Rediscovery (Londen 2007) 25-28; 
Moormann, Pompeii’s Ashes, 12-13. 
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opgravingen vonden nog niet plaats, tot de archeoloog De Alcubierre in 
1738 in opdracht van Karel VII van Bourbon begon met tunnelen in de 
harde, dikke, aslaag van Herculaneum – waarbij huizen en fresco’s 
beschadigd raakten, en goud, zilver en sculptuur simpelweg werd 
meegenomen. De opgraving verliep langzaam (maar gestaag) en zeker niet 
voorzichtig of op een structurele manier. Karl Weber, de adjunct van De 
Alcubierre, nam steeds meer de dagelijkse leiding van de opgravingen op 
zich en zorgde in ieder geval voor een meer methodische opgraving die 
minder op ‘schatgraven’ leek. 19 Het grootste wapenfeit van Weber is dat hij 
de belangrijke Villa dei Papyri heeft ontdekt, met daarin de kostbare 
boekrollen. 
 In 1748 begon De Alcubierre te graven bij wat later Pompeii bleek te 
zijn – en ook hier deed Weber veel van het werk. Aangezien Pompeii onder 
de lapilli lag, die simpelweg weggeschept kunnen worden, hoefde er ditmaal 
niet getunneld te worden (al zijn er wel andere problemen). Dit maakte het 
opgraven goedkoper en minder zwaar en vanaf 1766 werd de opgraving in 
Herculaneum gestopt en richtte men zich uitsluitend op Pompeii. 20 
Herculaneum zou pas veel later weer uitgebreide aandacht ontvangen. In 
deze periode begon het toerisme naar de regio op gang te komen: 
verzamelaars legden oudheidcollecties aan die grotendeels bestonden uit 
objecten uit de regio en de receptie van Pompeii in kunst, literatuur en film 
kwam op gang.21 Eric Moormann gaat in zijn artikel in deze uitgave van 
Leidschrift verder in op de achttiende-eeuwse opgravingen en de vroegste 
populaire en wetenschappelijke receptie van de steden, waarbij hij duidelijk 
maakt dat het de achttiende-eeuwers vooral ging om de objecten die uit de 
steden kwamen en dat er minder interesse was in de steden zelf. 

Vanaf 1860 leidde Fiorelli de opgravingen en zien we een 
professionalisering: hij zorgde ervoor dat er structureel gegraven werd en 
vondsten gedocumenteerd werden. Verder bedacht hij het procedé van het 
gipsgieten, waardoor we de beroemde gipsen afgietsels hebben van de 

                                                 
19 Zo werden de opgravingen door J.J. Winckelmann bekritiseerd - en Alcubierre 
wordt ook nog ‘incapabel’ genoemd. 
20 Harris, Pompeii Awakened, 76. 
21 Zie meest recent Moormann, Pompeii’s Ashes, passim; maar ook E.M. Moormann, 
‘Literaire evocaties van het antieke Pompeji’ in: Guzzo e.a., Da Pompeii  a Roma 18-37; 
en in hetzelfde werk:  F.  Pesando, ‘Lichtschimmen: de peplum-film en Pompeji’, 28-
51; T. Rocco, ‘De populariteit van Pompeji in de artistieke productie van de 
achttiende en negentiende eeuw’, 196-203. 
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mensen die omkwamen tijdens de uitbarsting. Het procedé werkte als volgt: 
toen de lapilli bovenop de doden van Pompeii vielen, bleven de lichamen 
achter en die vergingen na verloop van tijd. Hoewel de lichamen vergaan 
waren, lieten zij holtes achter en wanneer zo’n holte voorzichtig opgevuld 
werd met gips, vormde zich een afdruk van een lichaam. Ook introduceerde 
Fiorelli het idee dat de – inmiddels vele – toeristen moesten betalen voor 
toegang tot de site! 22 Dan kreeg je wel waar voor je geld: tot laat in de 
negentiende eeuw werden de fresco’s vaak even ‘opgefrist’ voor de 
bezoekers door er een emmer water tegenaan te gooien. Hierdoor zijn 
helaas veel van die fresco’s zwaar beschadigd of verdwenen.23 

Vanaf 1924 gaat Amaedeo Maiuri aan het werk in Herculaneum. 
Hierin werd hij gestimuleerd door Mussolini die Romanità hoog in het 
vaandel had. ‘[A]lle bemoeienis met het verleden [is] “politiek”’ zoals Frits 
Naerebout in zijn artikel in deze uitgave van Leidschrift beargumenteert, maar 
toch moet volgens hem de invloed van Mussolini op de opgravingen ook 
weer niet overschat worden. Maiuri moet gezien worden als een 
pragmaticus, die graag fascistisch geld gebruikte voor zijn opgravingen, 
maar niet direct ideologisch betrokken was. Een andere, methodologische, 
kanttekening is dat Maiuri aan reconstructie deed. Als gevolg hiervan ziet 
het huidige Herculaneum er voor een deel uit zoals Maiuri dat voor ogen 
had – en niet zoals hoe het er in de oudheid uit zag. Bijvoorbeeld: Maiuri 
bracht met regelmaat vondsten onder in huizen waar ze niet gevonden 
werden om de ‘bezoekerservaring’ te vergemakkelijken.24  
 
 
Moderne debatten 
 
De vernietigende uitbarsting van de Vesuvius heeft er paradoxaal genoeg 
voor gezorgd dat we veel kennis hebben over Pompeii en Herculaneum. 
Die kennis heeft ervoor gezorgd dat we, sinds de eerste moderne 
opgravingen, veel meer kunnen zeggen over het dagelijks leven in de 
Romeinse stad dan eerder het geval was. We hebben nu immers de 
beschikking over veel graffiti en archeologische objecten die we niet kenden 

                                                 
22 Moormann, Pompeii’s Ashes, 75-76, 78. 
23 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 66. 
24 Ibidem, 76-83. 
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uit literaire bronnen.25 Zo is Pompeii van groot belang voor de moderne 
wetenschappelijke, maar ook populaire interesse, in de oudheid. 

Uit bovenstaande volgen twee moderne debatten die de redactie van 
Leidschrift als focus voor dit nummer geselecteerd heeft. Het eerste debat 
draait om de vraag in hoeverre de vondsten uit, en de infrastructuur van 
Pompeii en Herculaneum representatief zijn voor andere antieke steden. 
Was het leven aan de Golf van Napels niet heel anders dan in de rest van 
Italië? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor de mate waarin we de 
vondsten uit, en onze bevindingen over de steden aan de Golf van Napels 
mogen extrapoleren naar andere steden in Romeins Italië, of zelfs naar nog 
verder weg gelegen steden in het Romeinse Rijk. In het verleden waren de 
wetenschappers op het gebied van Pompeii en Herculaneum echte 
specialisten die niet verder keken dan hun ‘eigen’ sites. Tegenwoordig kijken 
zij verder en wordt de discussie over representativiteit gelukkig steeds 
belangrijker. Het artikel van Miko Flohr stelt deze discussie centraal en 
onderzoekt mogelijke representativiteit aan de hand van de architectuur van 
het forum, baden en spektakels. Het lijkt erop dat de Golf van Napels een 
bovengemiddeld geürbaniseerd en welvarend gebied was. Op deze basis 
moeten we stellen dat we erg voorzichtig moeten zijn met welke 
extrapolatie dan ook. Ook de artikelen van Nathalie de Haan en Virginia 
Campbell kunnen in de context van dit debat gelezen worden, waarbij 
Campbell zich expliciet afvraagt of netwerken van politieke families op 
dezelfde manier functioneerden en interacteerden als in andere steden.  

Het tweede debat dat aan bod komt is de moderne perceptie van 
Pompeii en Herculaneum. Zoals gesteld waren beide steden instrumenteel 
voor het stimuleren van moderne interesse in de oudheid. In eerste instantie 
waar het objecten betrof, maar later ook wat betreft wooncultuur, zoals Eric 
Moormann duidelijk maakt. Maar welke beelden roepen de opgegraven 
steden op bij de moderne mens? En belangrijker nog: kloppen die wel? Het 
is verleidelijk Pompeii en Herculaneum te zien als plaatsten waar ‘de tijd 
heeft stilgestaan’ en die sinds 79 onberoerd op ons hebben liggen 
wachten.26  
 
 
                                                 
25 Een recent bronnenboek met een bloemlezing van bronnen in vertaling is  A.E. 
Cooley en M.G.L. Cooley, Pompeii and Herculaneum. A Sourcebook (2e editie; Oxon en 
New York, NY 2014). 
26 Beard, Pompeii, 19-20. 
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Het grote publiek lijkt de steden te zien als plaatsen waar je  
 

kunt rondlopen ‘als een Romein’. Maar zelfs bij de meer 
wetenschappelijk verantwoorde opgravingen van de twintigste eeuw, 
waar onder anderen de archeologen Giuseppe Fiorelli en Amadeo 
Maiuri verantwoordelijk voor waren, is veel materiaal tentoongesteld 
op een andere plek dan de vindplaats, en zijn verschillende gebouwen 
ingrijpend gerenoveerd. 27  Dit is bevorderlijk voor de historische 
sensatie van de toerist, maar is ook misleidend omdat diezelfde 
toerist niet voorgelicht wordt over het feit dat Pompeii een 
archeologische reconstructie is.28  

 
Kortom: hoeveel is er aan de beelden van de stad gesleuteld door 
archeologen? Hierbij komt nog het feit dat archeologen niet de enige partij 
zijn in een opgraving: archeologie is vaak politiek. 29  Politici zijn als 
geldschieters of op andere manieren betrokken – en politici hebben hun 
eigen motieven. Waarom werd toestemming verleend en geld gegeven om 
Pompeii en Herculaneum op te graven? Hoe gebruikten de politici de 
opgravingen om hun eigen imago te vormen, of hun macht te bevestigen? 
Frits Naerebout bespreekt deze vragen in zijn artikel over Mussolini en 
Maiuri. 
 
 
Ter conclusie 
 
Kortom, het historische overzicht laat zien dat er meer is dan het jaar 79 in 
de geschiedenis van Pompeii en Herculaneum. De steden hebben een 
geschiedenis vanaf de zesde eeuw voor Christus en ze zijn er nog steeds – 
de geschiedenis gaat door. Hieruit volgt dat het jaar 79 simpelweg kan 
worden gezien als een waterscheiding tussen de tijd dat de stad bewoond 
was, en niet meer. 

                                                 
27 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 73-83. 
28 K. Beerden, L.  Claes  en F.G. Naerebout, ‘Pompeii als schatkamer van de Oude 
Geschiedenis’ in: Jublieumbundel Studievereniging Pleyte (Leiden) (te verschijnen 2015) 
34-44. Zie ook het artikel van Nathalie de Haan in deze editie van Leidschrif t. 
29 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 41-63. 
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Het onderzoek naar nieuwe en bekende bronnen uit Pompeii en 
Herculaneum gaat gestaag door.30 De inhoud van riolen is opgegraven maar 
staat pas de laatste jaren in de belangstelling als vruchtbare bron voor studie 
over handel, dieet, sociale stratificatie, enzovoort. Al lang bekende bronnen 
worden opnieuw bekeken, voornamelijk met behulp van moderne 
technieken: ‘ervaringen’ van gebouwen worden bestudeerd door studie van 
zichtlijnen en met behulp van GIS31; aardewerk wordt bestudeerd (wat heeft 
er in gezeten, waar is het gemaakt?); en ook wandschilderingen worden 
beter bekeken met nieuwe methoden. Zelfs planten(zaden) worden op 
innovatieve manieren onder handen genomen om de lokale fauna beter te 
leren kennen. Teksten worden bekeken, zoals recentelijk een deel van een 
papyrus uit Herculaneum gelezen is met behulp van röntgenstraling. 32 
Analyse van tanden en botten van de skeletten uit Herculaneum blijft 
resultaten opleveren over dieet en werkzaamheden van de inwoners.33 

Conservatie van de sites is een ander speerpunt. Andrew Wallace-
Hadrill, directeur van het Herculaneum Conservation Project, schetst de 
problemen: de natuur en de zwaartekracht zorgen er automatisch voor dat 
een opgegraven site langzaam vergaat – tenzij je met man en macht onkruid 
wiedt, zorgt dat de waterafvoer in goede staat is, enzovoort. Verder is het 
voortdurend nodig te zoeken naar een balans tussen openstelling voor 
bezoekers en conservatie. Een laatste punt is de Italiaanse bureaucratie: die 
is notoir log. De combinatie van deze drie zaken zorgt ervoor dat er binnen 
het haalbare de best mogelijke beslissingen gemaakt moeten worden, 
waarbij de balans tussen openstelling en sluiting van onderdelen van de site 
telkens een afweging blijft. Dit alles met het doel de sites in een zo goed 
mogelijke staat te bewaren en de geschiedenis voort te laten duren.34 

                                                 
30  Zie voor een kort maar krachtig overzicht van belangrijke literatuur en 
ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar:  E. Poehler, M. Flohr en K. Cole,  
‘Introduction’ in: idem ed., Pompeii: Art, Industry and Infrastructure (Oxford 2011) 1-9: 
1-3. 
31 Bijvoorbeeld: E. Mol, Egypt in Material and Mind. The Use  and Perception of  Aegyptiaca 
in Roman Domestic Contexts of  Pompeii (Dissertatie, Universiteit Leiden 2015). 
32 Ook wel XPCT genoemd: ‘X-ray phase-contrast tomography’. 
33  O.E. Craig e.a., ‘Evaluating Marine Diets  Through Radiocarbon Dating and 
Stable Isotope Analysis of Victims of the AD 79 Eruption of Vesuvius’, American 
Journal of  Physical Anthropology 152 (2013) 345-352. 
34 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 311-336. 



Wonen in Pompeii 
 
Nathalie de Haan 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 31, nummer 1, januari 2016 

De ‘verzegelde stad’ 
 

In Pompeii is de oudheid niet  langer die vage,  teruggetrokken, 
onzekere oudheid, die oudheid van de boeken, van de 
commentatoren en  antiquaren;  het  is de echte oudheid, levend, in 
eigen persoon om zo te zeggen; je voelt haar, ziet  haar, kunt haar 
aanraken. Het geheim van het openbare en privéleven van de ouden 
wordt ons op slag onthuld, niet meer door losse inscripties, 
standbeelden waarvan onduidelijk is wie zij voorstellen, reliëfs  of 
munten, waarvan de duiding vaak een probleem vormt, maar door de 
complete materiële cultuur van het bestaan, van de inrichting van de 
huizen tot aan de onbeduidendste huishoudelijke voorwerpen, van 
de meest kostbare boekenverzamelingen en schilderingen tot aan  de 
voorraden wijn, olie, brood en fruit. Het is  alsof je na een lange nacht 
van achttien  eeuwen op de ochtend erna alles precies  zo terugvindt 
als je het de avond tevoren had achtergelaten.1 

 
Dit citaat stamt uit een gids voor Pompeii uit het midden van de 
negentiende eeuw, geschreven in de tijd dat het toerisme naar Pompeii een 
hoge vlucht begon te nemen en steeds meer mensen met eigen ogen de 
bedolven stad aanschouwden. Het is een sterk beeld, de stad die eeuwenlang 
heeft geslapen en na een lange nacht ontwaakt, waarbij de wereld om haar 
heen ingrijpend is veranderd, maar de stad zelf niet. In vele 
reisbeschrijvingen en literaire evocaties van Pompeii wordt het beeld van de 

                                                 
1 E. Breton, Pompeia décrite et dessinée; suivie d’une notice sur Herculanum (Parijs  1855) 6:  
‘L’antiquité à Pompéi n’est plus cette antiquité vague,  reculée, incertaine,  cette 
antiquité des livres, des commentateurs, des antiquaires; c’est l’antiquité réelle,  
vivante, en personne si l’on peut dire; on la sent, on la voit, on la touche. Le secret 
de la vie publique et privée des anciens nous est tout à coup dévoilé, non plus par 
des inscriptions isolées,  des statues  incertaines, des bas-reliefs,  des médailles, dont 
l’explication est  souvent un problème, mais  par le matériel entier de l’existence,  
depuis la distribution des demeures jusqu’aux moindres ustensiles de ménage,  
depuis les plus précieuses collect ions de livres et de tableaux jusqu’aux 
approvisionnements de vin, d’huile, de pain  et  de fruits. C’est comme une longue 
nuit de dix-huit siècles  au matin de laquelle on retrouve chaque chose dans l’état où 
on l’avait laissée la veille.’ 
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ontwaakte stad, of van de eeuwenlang ‘verzegelde’ stad gebruikt.2 Toch is 
dit misleidend: Pompeii is nooit ‘verzegeld’ geweest door de gevolgen van 
de uitbarsting van 79 na Christus In tegenstelling tot het naburige 
Herculaneum, dat door ruim twintig meter vulkanisch materiaal werd 
bedolven, was Pompeii bedekt met slechts een meter of zes à zeven 
vulkanische as en lapilli, een zeer licht gesteente. 3 Dit lichte materiaal was 
gemakkelijk met schop of houweel te verwijderen en dat is na 79 dan ook 
op grote schaal gebeurd. Overlevenden gingen terug naar de stad waar zij 
hadden gewoond, op zoek naar bruikbare spullen en ook naar 
bouwmateriaal. Oriëntatie was mogelijk omdat delen van hogere gebouwen 
in de eerste decennia na de uitbarsting noch zichtbaar waren, zelfs als ze 
waren ingestort bij de vele aardschokken vlak voor en tijdens de 
vulkaanuitbarsting van 79. Hoelang dergelijke zoektochten zijn doorgegaan 
is moeilijk te zeggen, maar de sporen ervan zijn voor de oplettende 
beschouwer vandaag de dag nog zichtbaar. Zo werd het forum grotendeels 
gestript van de travertijnen platen die het plein hadden bestraat. Op 
datzelfde forum zijn nog wel de sokkels van Romeins beton te zien waarop 
bronzen of marmeren beelden stonden, maar de beelden zelf zijn weg, net 
als de marmeren of travertijnen platen die de sokkels bekleed hadden. 
Gaten in muren en gewelven van openbare gebouwen en woningen vormen 
een aanwijzing voor dergelijke zoektochten, en het succes ervan laat zich 
bijvoorbeeld aflezen aan vloeren waarvan nog slechts de afdrukken van 
marmeren vloertegels in het mortelbed te zien zijn, terwijl het kostbare 
marmer zelf is gelicht. Bouwmateriaal zoals baksteen, metalen (lood, brons, 
ijzer), platen van marmer en travertijn konden namelijk worden hergebruikt. 
Ook marmeren beelden konden worden ‘gerecycled' of anders, indien ze te 
zeer beschadig waren, in kalkovens tot kalk worden gebrand om weer als 
bouwmateriaal te dienen. 

Lange tijd is onvoldoende onderkend dat de stad na 79 nog 
veelvuldig is bezocht door overlevenden en omwonenden die op zoek 
waren naar bruikbare spullen en bouwmateriaal. In 1961 werd nog het 
begrip ‘de Pompeii-premisse’ gemunt, waarmee bedoeld wordt dat Pompeii 

                                                 
2 Zie voor vroege reisbeschrijvingen en voor de hedendaagse literaire receptie van 
Pompeii: E.M Moormann, Pompeii’s Ashes. The reception of  the cities buried by Vesuvius in 
literature, music and drama (Boston, MA 2015). 
3 Lapilli ontstaan hoog in de atmosfeer, wanneer gassen die bij een 
vulkaanuitbarsting vrijkomen van aggregatietoestand veranderen en vervolgens als 
hele lichte en poreuze puimsteen neerslaan. 
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uniek zou zijn omdat deze stad, in tegenstelling tot ‘normale’ sites, 
‘bevroren in de tijd’ als zij was, vrijwel haar complete bestand aan materiële 
cultuur nog zou bezitten. De inwoners waren immers, zo was de gedachte, 
hals over kop gevlucht en konden daarbij hooguit geld en sieraden 
meenemen, anderen bleven achter en vonden de dood. Daarom had het 
proces van negatieve selectie, normaal wanneer een nederzetting of stad in 
een langzamer proces wordt verlaten, hier niet plaatsgevonden. In 
archeologische theorie duikt de ‘Pompeii-premisse’ nog steeds op, terwijl 
het concept juist voor Pompeii aantoonbaar onjuist is.4 

Maar er is nog een ander gevolg van het feit dat lange tijd is 
veronachtzaamd dat Pompeii, in weerwil van het romantische beeld van een 
verzegelde stad, na de verwoesting in 79 na Christus op grote schaal is 
bezocht. Ten onrechte is als gevolg van de doorzoekingen na 79, waarbij er 
geen enkele reden was om de niet langer bewoonbare stad op welke manier 
dan ook te ontzien, het beeld ontstaan dat Pompeii in de laatste fase van 
haar bestaan een stad in verval was, die de gevolgen van een verwoestende 
aardbeving van het jaar 62 na Christus (nog) niet te boven was gekomen. 
Met name Amedeo Maiuri, tussen 1924 en 1961 hoofd van de Soprintendenza 
van Napels (de archeologische dienst waaronder Pompeii en Herculaneum 
in die jaren ressorteerden), heeft dit idee van een stad in verval in een heel 
aantal wetenschappelijke en populariserende bijdragen uitgedragen.5 In zijn 

                                                 
4  Robert  Ascher muntte het  begrip  in  een artikel uit 1961,  ‘Analogy in 
archaeological interpretation’, Southwestern Journal of  Anthropology 17 (1961) 317-325:  
324: ‘What the archaeologist disturbs is not the remains of a once living community, 
stopped as it were, at a point in time’, met daarbij voetnoot 21: ‘This erroneous 
notion, often implicit  in archaeological literature, might be called the Pompeii 
premise.’ Vanaf de late jaren zestig speelde de ‘Pompeii-premisse’ een  rol in de 
discussie over de vraag hoe archeologische data tot stand komen en wat de 
consequenties daarvan zijn voor hun interpretatie,  vragen die in de zogenaamde 
‘New Archaeology’ (of: processuele archeologie) en de reactie daarop (de post-
processuele archeologie) de gemoederen bezig hielden, zonder dat overigens de 
‘Pompeii-premisse’ als  zodanig onderwerp van debat was. Zie bijvoorbeeld: L.R. 
Binford, ‘Behavioral Archaeology and the “Pompeii Premise”’, Journal of 
Anthropological Research 37.3 (1981) 195-208: 196-197. 
5 Voor Amedeo Maiuri (1886-1963), de man die een zeer belangrijk stempel op de 
opgravingen van Pompeii en Herculaneum in de twintigste eeuw heeft gedrukt zie 
de bijdrage van Frits Naerebout in dit nummer en ook: N. de Haan, ‘Archeologia 
classica in Campania nel ventennio fascista: un chiaroscuro continuo’ in: Ph. Foro 
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ogen waren veranderingen aan woonhuizen in de laatste fase die hij 
constateerde per definitie verslechteringen. Hij interpreteerde verbouwingen 
zoals het invoegen van een tussenverdieping in van origine hoge ruimtes als 
aantastingen van de ‘signorile’, statige woningen uit de Samnitische en 
vroeg-Romeinse periode, 6  waarbij de middenklasse, ja zelfs vrijgelaten 
slaven (liberti) hun intrek in de voormalige elitewoningen zou hebben 
genomen. Voor Maiuri was dat een onmiskenbaar teken van verarming en 
verval.7  

Het is een even misleidend als hardnekkig idee, dat door het recente 
onderzoek van de afgelopen twee decennia op alle fronten is weersproken: 
grote bouwprojecten zoals de complete herbouw van de Venustempel (op 
een veel grotere schaal dan de voorganger), reparaties aan het 
waterleidingnet en  de bouw van de Centrale Thermen laten juist zien dat de 
stad springlevend was en kennelijk de middelen had verkregen of kon 
vrijmaken voor grootschalige projecten. Een dergelijke dynamiek ligt ook 
anderszins voor de hand: wanneer de woonhuizen van een nederzetting of 
stad immers een beeld geven van de bewoners en hun levenswijze, dan is 
het logisch dat de huizen er in de eerste eeuw na Christus anders uitzagen 
dan een paar eeuwen eerder toen deze huizen werden ontworpen en 
gebouwd. Tot slot kan niet iedere scheur in een muur, gerepareerd of juist 
niet, direct worden gerelateerd aan de aardbeving van 62 na Christus (die we 
toevallig uit de bronnen kennen), zoals Maiuri deed. De heersende 
opvatting onder pompeianisti nu is dat Campanië met regelmaat door grotere 
en kleinere aardbevingen getroffen werd en wordt, die soms heel lokaal van 
aard zijn. Bovendien mogen we er met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid van uitgaan dat een grote uitbarsting zoals die van 79 na 
Christus gepaard gaat met verhoogde seismische activiteit in de tijd ervoor. 

                                                                                                              
ed., L’Italie fasciste et l’antiquité. Actes du colloque international, Toulouse 24-25 novembre 
2011 (te verschijnen). 
6 Met de Samnitische (of: Oskische) fase van de Pompeii wordt de periode van de 
vierde eeuw tot 80 v.Chr.  (het jaar van de stichting van de Romeinse colonia) 
aangeduid, genaamd naar de bewoners van de stad die tot het Italische volk van de 
Samnieten worden gerekend. 
7 A. Maiuri, L’ultima fase edilizia di Pompei (Rome 1942);  Idem, Pompei ed Ercolano tra 
case ed abitanti (Padua 1950). 
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Dat was weliswaar pech voor de bewoners, maar het duidt niet meteen op 
verval en sociale neergang.8 

 
 

Bedrieglijk vertrouwd 
 
Jaarlijks bezoeken ruim twee en een half miljoen mensen Pompeii en velen 
ervaren daarbij wat door Ernest Breton in het bovenstaande citaat werd 
beschreven: hier is de oudheid tastbaar, voelbaar en verrassend dichtbij. Je 
wandelt als toerist door de straten van de antieke stad en kunt je zonder al 
te veel verbeeldingskracht terugwanen in de tijd. Maar weinig bezoekers 
realiseren zich dat de stad die in 79 na Christus bij de uitbarsting van de 
Vesuvius werd verwoest toen al bijna zeven eeuwen bestond. Eerder dan 
een ‘momentopname’, weerspiegelen de opgegraven resten van Pompeii de 
twee laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling en de eerste eeuw 
erna. De boven het maaiveld zichtbare bebouwing stamt grotendeels uit 
deze periode. Onder het maaiveld liggen echter nog de resten van oudere 
bebouwing. Dankzij opgravingen in de afgelopen twintig jaar van een groot 
aantal Italiaanse en buitenlandse teams is er heel veel informatie beschikbaar 
gekomen over de eerste eeuwen van Pompeii, waarover nog flink wordt 
gedebatteerd.9 De discussie wordt niet zelden gehinderd door het feit dat 
het merendeel van deze opgravingen relatief kleinschalige kijkoperaties 
betreffen omdat de latere antieke bebouwing en decoratie (originele vloeren 
en muren) niet beschadigd mogen worden. De interpretaties van de 
opgravingen zijn daarom niet altijd eenduidig. 

Ook de keuzes die opgravers maakten sinds de achttiende eeuw 
hebben grote invloed gehad op het aanzicht van de antieke stad in het hier 
en nu. Daarbij zijn de reconstructies van delen van bovenverdiepingen, 
daken, en balkons heel letterlijk beeldbepalend. Soms gingen die 
reconstructies veel verder dan vandaag de dag als wenselijk gezien wordt. 
Tot aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werden de 

                                                 
8 Th. Fröhlich  en L. Jacobelli, Archäologie und Seismograf ie. La regione vesuviana dal 62 al  
79 d.C.  Problemi archeologici e sismologici (Colloquium Boscoreale, 26-27 November 1993) 
(München 1995). 
9 Zie bijvoorbeeld: P.G. Guzzo en M.P. Guidobaldi ed., Nuove  ricerche archeologiche 
nell’area vesuviana (scavi 2003-2006). Atti del  convegno internazionale, Roma 1-3 f ebbraio 
2007 (Rome 2008); S.J.R. Ellis  ed., The Making of  Pompeii. Studies in the History and 
Urban Development of  an Ancient Town (JRA Suppl. 85) (Portsmouth 2011). 
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aanvullingen, die met hetzelfde bouwmateriaal en op antieke wijze werden 
gemetseld, zelden of nooit duidelijk gemarkeerd. Van sommige muren is 
vandaag de dag dan ook nauwelijks meer vast te stellen welk deel antiek is 
en welk deel een moderne aanvulling. Voor Amedeo Maiuri, de 
verantwoordelijke archeoloog, was dat geen probleem. Hij wilde vooral het 
verleden evoceren en het publiek wat bieden: liever reconstructies dan ruïnes. 

Tot slot heeft de uitzonderlijke conserveringstoestand van 
Herculaneum en met name van het grotere, veel bekendere Pompeii als 
gevolg gehad dat in menig schoolboek of populariserende publicatie 
Pompeii als standaard geldt voor ‘Romeins’, zonder enige nuance of 
voorbehoud. Vergeten wordt dan maar al te gemakkelijk dat strikt genomen 
de pre-Romeinse periode van Pompeii (vanaf het einde van de zevende 
eeuw voor Christus) aanzienlijk langer duurde dan de ruim anderhalve eeuw 
waarin de stad een Romeinse colonia was. Je kunt je ook afvragen hoe zinvol 
het is vondsten uit andere streken en andere periodes van de Romeinse 
wereld af te zetten tegen het materiaal in Pompeii (de ‘standaard’). Pompeii 
was een op het eerste gezicht redelijk welvarende, middelgrote Italische 
provinciestad en de vraag is dan ook gerechtvaardigd in hoeverre de stad 
een standaard vertegenwoordigde. Toch gebeurt dat laatste vaak en op 
verschillende manieren. Met name voor Romeinse wooncultuur is 
‘Pompejaans’ in veel gevallen synoniem geworden voor ‘Romeins’. Daaraan 
kleven bezwaren. Allereerst is, in weerwil van de goede conservering en het 
gevoel van herkenning, ons beeld van het leven in Pompeii verre van 
compleet. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden onder 
leiding van Giuseppe Fiorelli en zijn directe opvolgers de vondsten in 
gebouwen systematisch en nauwkeurig gedocumenteerd, terwijl het nog 
langer zou duren voordat er overal stratigrafisch te werk werd gegaan bij 
opgravingen.10 Een duidelijke teruggang in de kwaliteit van de documentatie 

                                                 
10 Giuseppe Fiorelli was degene die in Pompei in de jaren  zestig van de negentiende 
eeuw de ‘scavo di attenzione’ (‘opgraving met aandacht’) introduceerde, waarbij 
weliswaar nog niet  stratigrafisch te werk werd  gegaan (die methode, afkomstig uit 
de prehistorische archeologie,  stond op dat  moment nog in de kinderschoenen) 
maar de locatie van vondsten heel nauwkeurig (‘met aandacht’) werd vastgelegd. 
Dat was ten opzichte van de eerdere opgravingspraktijk,  het volgen of zelfs 
doorbreken van de muren, waarna kamers in  hoog tempo en zonder adequate 
documentatie van eventuele vondsten werden leeggeschept, een aanzienlijke 
verbetering. Zie voor Fiorelli en zijn grote verdiensten voor de Italiaanse 
archeologie in het algemeen, en Pompeii in het bijzonder o.a.: S. De Caro en P.G. 
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is in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw, het ventennio fascista,11 
waarneembaar. Met ruimhartige subsidies van het regime werd in die jaren 
op zeer grote schaal in Pompeii opgegraven, vaak met honderden arbeiders 
op een aantal plaatsen tegelijkertijd. Meer dan in wetenschap waren de 
fascistische autoriteiten geïnteresseerd in het aanschouwelijk maken van een 
belangrijke inspiratiebron voor het fascisme, de Romeinse oudheid.12 Als 
gevolg van de grootschaligheid en haast waarmee werd gewerkt, is van veel 
vondsten uit die jaren niet duidelijk waar precies ze zijn gevonden. Met het 
verlies aan context is kostbare informatie over het gebruik ervan verloren 
gegaan. 

Ook staat een vooropgesteld idee van ‘standaard’ haaks op gegevens 
die uit een zorgvuldige analyse van de stadsontwikkeling, architectuur en 
materiële cultuur en architectuur kan worden gewonnen. Sleutelwoorden 
daarbij zijn chronologie en dynamiek. In de zeven eeuwen van haar bestaan 
was het leven in Pompeii aan veranderingen onderhevig, als gevolg van 
contacten en culturele invloeden die hun weerslag kregen in de gebouwde 
omgeving. Campanië lag vanaf de archaïsche tijd op het kruispunt van 
Griekse en Etruskische invloeden, en kwam na de Samnitische oorlogen in 
de invloedssfeer van Rome. Bovendien maakten inwoners van deze regio 
vanaf de late derde eeuw voor Christus volop deel uit van de grotere 
hellenistische wereld, zoals inscripties op Delos attesteren. Bij de 
interpretatie van archeologische gegevens kan de historische context, hoe 
summier onze kennis daarvan uiteindelijk ook is, niet ontbreken. Met het 
belang van context, chronologie dynamiek als uitgangspunten hoop ik in het 
onderstaande aan de hand van een aantal aspecten van de Pompejaanse 
woon- en badcultuur te laten zien dat we er beter aan doen Pompeii in 
context te leren begrijpen dan de stad a priori als standaard-Romeins te 
definiëren. 
 
 
Wonen: de mythe van een standaard atriumhuis 

                                                                                                              
Guzzo ed., A Giuseppe  Fiorelli  nel centenario della morte. Atti del convegno Napoli  19-20 
marzo 1997 (Napels 1999); M. Barbanera, L’archeologia degli italiani. Storia, metodi e 
orientamenti dell’archeologia classica in Italia (Rome 1998) 31-32. 
11 Het ventennio fascista is een in Italië veel gebruikte aanduiding voor de tijd van het 
fascistisch regime. 
12 Zie: Naerebout, Twee steden, een dictator en een archeoloog elders in dit nummer en De 
Haan, ‘Archeologia classica in Campania nel Ventennio fascista’. 
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De opgravingsprojecten van de laatste decennia hebben een intensief debat 
over de oorsprong van ‘het Romeinse atriumhuis’ (genoemd naar het atrium, 
centrale hal) doen herleven; die discussie werd ook al aan het begin van de 
twintigste eeuw werd gevoerd. Bevindingen uit Pompeii en Rome spelen in 
dit debat de hoofdrol. In de kern draait de discussie om de vraag of het 
atriumhuis al in de archaïsche tijd (vanaf de zesde eeuw voor Christus) 
bestond, of dat het een latere ontwikkeling betreft. In de confrontatie Rome 
– Pompeii speelt vervolgens de kwestie of het atrium, de centrale hal in het 
voorhuis die dit type huizen kenmerkt, een Romeins dan wel een breder 
(Etrusco-)Italisch fenomeen betreft. Tot op de dag van vandaag wordt de 
discussie vertroebeld door een selectief gebruik van literaire bronnen. Sinds 
de negentiende eeuw zijn de huizen van Pompeii rechtstreeks in verband 
gebracht met literaire bronnen die over Romeinse huizen van de elite 
spreken. Het gevolg van deze erfenis van het positivisme speelt ons nog 
altijd parten. De koppeling tussen literaire en materiële bronnen is namelijk 
problematisch: de teksten gaan immers over de stad Rome, en wel over een 
heel specifieke groep huizen, namelijk die van de bovenlaag. Het is maar 
zeer de vraag in hoeverre de mentaliteit die uit passages bij schrijvers zoals 
Cicero blijkt één op één van toepassing zijn op de situatie in een 
provinciestad als Pompeii. Ook de chronologie mag hier niet uit het oog 
worden verloren: een groot deel van de atriumhuizen van Pompeii werd 
gebouwd voordat de stad een Romeinse colonia werd.13 

De opgravers van de negentiende en vroege twintigste eeuw ‘labelden’ 
de ruimtes van Pompeijaanse huizen met de namen van vertrekken die uit 
de schriftelijke bronnen bekend zijn. 14 Bij sommige ruimtes, zoals eetkamers 
(triclinia) en slaapkamers (cubicula) is dat onproblematisch, omdat ze op 
grond van hun inrichting en decoratie meestal gemakkelijk te herkennen zijn. 
Maar andere ruimtes waarvan we namen kennen, zoals oecus of exedra laten 
zich doorgaans niet zo gemakkelijk aan een ruimte toewijzen. Voor het 

                                                 
13 Zie voor deze problematiek o.a.: N. de Haan en  S.T.A.M. Mols, ‘Romeinse 
atriumhuizen: oude ideeën, recente vondsten en nieuwe inzichten’, Lampas 39.4 
(2006) 287-304:  289;  N. de Haan, ‘Roman Domestic Architecture’ in:  G.L. Irby ed., 
A Companion to Science, Technology, and Medicine in ancient Greece and Rome (te 
verschijnen). 
14 De Haan en Mols, Romeinse atriumhuizen’, 291. Zie hiervoor ook: P.M. Allison, 
‘Domestic spaces and activities’ in: J.J. Dobbins en P.W. Foss ed., The world of 
Pompeii (Londen en New York, NY 2007) 269-278: 269-271. 
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benoemen van afzonderlijke ruimtes van woonhuizen wordt vaak een 
beroep gedaan op De architectura van Vitruvius, met name het zesde boek 
daarvan dat over woningen handelt. Bij die veel geciteerde passages wordt 
echter vaak vergeten dat Vitruvius geen bouwvoorschriften voor 
atriumhuizen geeft, maar achtereenvolgens uiteenzet hoe het klimaat 
invloed uitoefent op de menselijke constitutie, wat het belang is van 
evenwichtige verhoudingen van woonruimtes, en hoe die bereikt worden 
(maatverhoudingen), de oriëntatie van kamers op de windrichtingen en hoe 
en waarom idealiter de domus in dienst staat van de hoge sociale positie van 
de huiseigenaar. Bij de laatste analyse maakt Vitruvius een onderscheid 
tussen ruimtes die privé zijn en ruimtes met een min of meer openbaar 
karakter. Bovendien is hij expliciet in zijn oordeel dat alleen de hoogste 
sociale klasse behoefte heeft aan grootse huizen: ‘Daarom hebben mensen 
met een middelmatige positie geen prachtige voorhoven, werkvertrekken of 
atria nodig, omdat zij met een bezoek hun opwachting maken bij anderen 
en niet zelf bezoek hoeven te ontvangen.’15 

In een invloedrijke publicatie uit 1884 presenteerden de Duitse 
archeologen Johannes Overbeck en August Mau een plattegrond van het 
Romeinse standaard huis ‘Plan des römischen Normalhauses’, gebaseerd op 
vondsten uit Pompeii. 

 
 
 

                                                 
15  Vitruvius, De architectura 6.5.1: ‘Igitur is,  qui communi sunt fortuna, non 
necessaria magnifica vestibula nec tabulina neque atria, quod in aliis officia 
praestant ambiundo neque ab aliis ambiuntur.’ 
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Afb. 1: Een plattegrond van het Romeinse standaard huis: ‘Plan des 
römanischen Normalhouses’ van de Duitse archeologen Johannes 
Overbeck en August Mau. J. Overbeck en A. Mau, Pompeji in seinen 
Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken (Leipzig 1884) 251,  fig. 135. 
 

Hoewel hun bijbehorende analyse genuanceerd is, is de afbeelding een 
geheel eigen leven gaan leiden en het model geworden voor allerlei 
varianten van ‘het Romeinse standaardhuis’. Dat standaardhuis bestaat in 
deze vorm echter nergens. De ongeveer vierhonderd opgegraven huizen 
van Pompeii tonen een grote variatie, waarbij weliswaar vaste elementen 
zoals een atrium vaak (maar zeker niet altijd) aanwijsbaar zijn, maar de 
onderlinge verschillen in afmetingen en dispositie groot zijn. Vreemd is dat 
allerminst: de woningen variëren van bouwdatum, van de late vierde eeuw 
voor Christus tot de eerste eeuw na Christus Met name bij de oudere 
panden mag je verwachten (en is ook zichtbaar) dat ze in de loop van de tijd 
renovaties en veranderingen ondergingen. Huizen werden gesplitst of 
samengevoegd, ruimtes vergroot of juist verkleind en wand- en 
vloerdecoraties werden vervangen en aangepast aan de mode van de tijd. 

Ook tekent zich in Pompeii een tendens af die elders (dat wil zeggen 
na 79 na Christus) lijkt te hebben doorgezet: het atrium en de omliggende 
vertrekken lijken duidelijk aan belang in te boeten ten opzichte van de 
binnentuin (peristylium) en de woon- en ontvangstruimtes rondom het 
peristylium. In huizen die in de laatste fase van de stad waren gerenoveerd, 
bijvoorbeeld de Casa dei Vetti en de Casa degli Amorini Dorati neemt het 
atrium ten opzichte van het achterhuis relatief weinig ruimte in van het 



Wonen in Pompeii 
 

 
29 

totale oppervlak van het perceel. Dit was overigens precies ook een 
ontwikkeling die Maiuri verbond met verval en achteruitgang, omdat in zijn 
ogen, in navolging van de teksten van Vitruvius en Cicero, de atria door hun 
afmetingen en voorname uitstraling de hoge sociale status van de eigenaar 
onderstreepten. In zijn optiek illustreerde de ‘neergang’ van het atrium de 
‘neergang’ van de eigenaren en daarmee van de stad. Een stelling die 
onhoudbaar is wanneer, om bij deze twee huizen te blijven, de inrichting 
van het gehele huis wordt geanalyseerd: de aan het peristylium gelegen 
ontvangst- en eetkamers hadden uitzicht op een binnentuin die met beelden 
en fonteinen was getooid. De boodschap was voor de gasten die er werden 
onthaald duidelijk: de eigenaar had kennelijk genoeg geld voor een 
privéaansluiting op het stedelijk waterleidingnet en voor een rijke aankleding 
van zijn huis. Dit tekent de dynamiek van de Pompejaanse wooncultuur en 
het is onjuist veranderingen slechts in categorieën van verval te beschrijven. 
Waar de grote atriumhuizen van de tweede eeuw v.Chr. weerspiegelen 
hoezeer hun bewoners deel hadden aan de hellenistische koinè (de 
gemeenschappelijke vormentaal) in de mediterrane wooncultuur, laten de 
woningen vanaf het midden van de eerste eeuw na Christus. zien dat de 
wereld was veranderd en er op andere wijze uitdrukking werd gegeven aan 
het tonen van rijkdom en maatschappelijk succes. 
 
 
Wonen en werken onder een dak 
 
De belangstelling voor de woonomstandigheden van de middengroepen en 
lagere sociale klassen is van relatief recente datum. 16  Werkplaatsen en 
winkels waren in veel gevallen de plaats waar na sluitingstijd werd geleefd. 
De variatie in afmetingen en inrichting is groot. Soms was er een 
bovenverdieping waar gewoond werd en die via een inpandige houten trap 
bereikbaar was; bij opgravingen in het verleden is onvoldoende gelet op 
deze mogelijkheid. In Herculaneum, waar hout in verkoolde toestand is 
geconserveerd, zijn verscheidene trappen (gedeeltelijk) bewaard, of zelfs 
delen van de in hout gebouwde tussenverdieping waar gewoond kon 

                                                 
16  De studie van James E. Packer kan als voorloper van deze trend worden 
beschouwd, maar kent als gevolg van een selectieve materiaalkeuze serieuze 
beperkingen: J.E. Packer, ‘Middle and lower class  housing in Pompeii and 
Herculaneum: a preliminary survey’ in: B. Andreae en H. Kyrieleis ed., Neue 
Forschungen in Pompeii (Recklinghausen 1975) 133-142.  
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worden. Ook voor Pompeii zijn dit soort oplossingen zeer wel denkbaar, 
maar het muurwerk is niet altijd hoog genoeg bewaard gebleven en 
bovendien kunnen mogelijke sporen ervan (richels in muren bijvoorbeeld) 
zijn veronachtzaamd. 

Een systematische studie van de in totaal 148 gescheiden 
trapopgangen, dat wil zeggen ingangen die direct van de straat via een trap 
naar een bovenverdieping leidden, heeft aangetoond dat er veel meer 
huurwoningen van één of twee kamers op de eerste verdieping van grote 
domus lagen dan eerder werd aangenomen. 17 Daar komen nog de ruim 
dertig thans bekende binnentrappen bij (maar waarvan mag worden 
aangenomen dat het werkelijke aantal hoger lag). Tot slot zijn de trappen 
naar appartementen of eenkamerwoningen in openbare gebouwen niet 
meegeteld, en ook hier vaak niet eens geïdentificeerd. Al met al mogen we 
ervan uitgaan dat een aanzienlijke groep inwoners van Pompeii woonruimte 
van deze aard had. Bovendien kan dit type woning in verband worden 
gebracht met epigrafisch materiaal uit Pompeii zelf. Twee verschillende 
graffiti, aangetroffen op de gevels van de panden VI 6 (Insula Arriana Polliana) 
II 4 (PraediaIuliaeFelicis) spreken van ruimtes die te huur zijn, variërend van 
winkelruimtes (tabernae) met een entresol (pergula), appartementen (cenacula) 
of een woning op de begane grond (domus).18 

Tot slot is er een groep mensen die in het archeologisch materiaal 
geen sporen heeft achtergelaten. Slaven die op een matje onder de trap 
sliepen, lieten geen tastbare sporen na, daklozen, die er ongetwijfeld zijn 
geweest, evenmin. 
 
 
Watervoorziening 
 
In de eerste eeuwen van het bestaan van de stad haalden de inwoners van 
Pompeii hun (drink)water uit putten die op verschillende punten waren 

                                                 
17 F. Pirson, Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur Architektur, 
zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaf tsgeschichte der Vesuvstädte (München 1999); 
vergelijk voor zorgvuldige analyses van wonen en werken in Pompeii ook: M. Flohr,  
The world of  the fullo (Oxford 2013). 
18 Deze als graffiti  op de gevels  geschilderde ‘te huur’ bekendmakingen zijn  beide 
gepubliceerd in  deel IV van het  CIL: CIL IV 138 (Insula Arriana Polliana)  en CIL IV 
1136 (Praedia Iuliae Felicis); voor een zorgvuldige analyse zie:  Pirson, Mietwohnungen in 
Pompeji und Herkulaneum, 15-21 
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geslagen, tot een meter of dertig diep waar zich het grondwater bevond. 
Gemma Jansen heeft in haar onderzoek naar de waterhuishouding van 
Pompeii zeventien putten met zekerheid kunnen identificeren, hoewel er in 
de literatuur meer dan veertig worden genoemd, omdat het onderscheid 
tussen grondwaterputten en cisternes (ondergrondse opslagtanks voor water) 
niet altijd wordt gemaakt.19 

Cisternes dienden de opslag van regenwater. Door een opening 
(compluvium) in het dak werd het water met behulp van dakgoten en 
waterspuwers van de schuin aflopende daken van het atrium via 
waterspuwers in een waterbak (impluvium) recht onder het compluvium 
geleid. Dit is overigens precies de reden waarom Vitruvius in boek zes 
uitgebreid ingaat op de dakconstructies van atria. 20 Op een aantal plaatsen 
zijn resten van dit opvangsysteem zo goed bewaard gebleven dat een 
reconstructie van het opvangen van water mogelijk is. Als het net was 
begonnen met regenen en het water door het stof op de daken nog 
modderig was, werd de toegang tot de cisterne, die zich in het impluvium 
bevond met een stop (hout of kurk) dichtgezet, terwijl de iets lager gelegen 
ingang tot de afvoerleiding openstond. Het eerste, modderige water werd 
aldus direct naar de straat gevoerd, onder de vloer van het atrium en de 
ingang van het huis (de fauces) door. Wanneer de regen aanhield, de daken 
schoongespoeld waren en het water dientengevolge helder was, werd de 
afvoer naar de straat dichtgezet en verzamelde het water zich in de 
impluviumbak. Het stof en vuil sloeg neer op de bodem van de bak, en 
wanneer het waterpeil hoog genoeg was begon het heldere regenwater via 
de inlaat in de cisterne te stromen.21 Ook het water dat elders van schuin 
aflopende daken stroomde, bijvoorbeeld in peristylia, werd veelal 
opgevangen. 

Het opvangen van regenwater stopte niet toen Pompeii een 
waterleiding kreeg die het water van elders naar de stad vervoerde. Er is nog 
steeds discussie over de datering of dateringen van dit waterleidingsysteem. 
Mogelijk hangt de aanleg ervan direct samen met de stichting van de colonia, 

                                                 
19 G.C.M. Jansen, Water in de Romeinse stad. Pompeji – Herculaneum – Ostia (Leuven 
2002) 20-22. 
20 Vitruvius, De architectura 6.3.1-2. 
21 Jansen, Water in de Romeinse stad, 22-26. 
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maar dat is niet zeker. 22 Wel zeker is de datering van een vroeg-augusteïsche 
waterleiding die een heel aantal Campaanse steden van water voorzag, 
waaronder waarschijnlijk ook Pompeii en Herculaneum. Deze zogenaamde 
Serinoleiding werd onder toezicht van Augustus’ rechterhand en 
schoonzoon Agrippa over een afstand van bijna honderd kilometer 
aangelegd om de vlootbasis in Misenum van water te verzekeren. 23  De 
hoeveelheid water die vanaf dat moment Pompeii bereikte was weliswaar 
iets geringer dan bij de eerdere waterleiding het geval was geweest, maar de 
levering van het water was wel betrouwbaarder. De bronnen, die 
hemelsbreed ongeveer veertig kilometer noordoostelijk van Pompeii lagen, 
verzekerden het hele jaar door water, terwijl de oudere in de zomer 
onbetrouwbaar zou zijn geweest.24 Naar het augusteïsche waterleidingnet is 
in de afgelopen twintig jaar veel onderzoek verricht. Het water kwam op het 
hoogste punt de stad binnen in het castellum aquae, gelegen op het hoogste 
punt aan de noordkant van de stad. 

                                                 
22 Zie: C.P.J. Ohlig, De aquis Pompeiorum. Das Castellum Aquae in Pompeji: Herkunf t, 
Zuleitungund Verteilung des Wassers (Norderstedt 2001); Jansen, Water in de Romeinse 
stad, is minder stellig over deze pre-augusteïsche waterleiding. 
23  Zie voor de augusteïsche Serinoleiding: S.A.G. Piras, ‘Cura Aquarum in 
Campania – eine Einführung’ in: N. de Haan en G.C.M. Jansen ed., Cura Aquarum 
in Campania. Proceedings of  the Ninth International Congress on the History of  Water 
Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region (BABesch suppl. 4) 
(Leuven 1996) 87-91;  U. Potenza, ‘Gliacquedottiromani di Serino’ in: idem, 93-100. 
24 Ohlig, De aquis Pompeiorum, 49-79. 
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      Afb. 2: Het castellum aqua van Pompeii. Uit eigen collectie van Dr. N. de Haan. 

 
In het castellum werd het water in een systeem van zeven gezuiverd van 
takjes en zand en liep vervolgens in drie hoofdleidingen van loden buizen 
(fistulae). Door de natuurlijke hoogteverschillen van het terrein ontstond 
druk in de waterleiding; die druk zou te groot worden als er geen 
watertorens waren gebouwd, waartegen het water (nog altijd in de 
hoofdleidingen) naar boven werd geleid en waarbij de druk werd 
geneutraliseerd. Bovenop de ruim zes meter hoge torens stonden zeer 
waarschijnlijk loden bakken, die op één na alle ten prooi zijn gevallen aan de 
zoektochten naar bruikbare materialen kort na 79 na Christus. De enige bak 
die in situ werd aangetroffen bij een opgraving in 1917 is bij een van de 
bombardementen van de geallieerden in september 1943 verloren gegaan. 
Er zijn wel wat foto’s van deze loden bak. 25  Vanuit de op de torens 
geplaatste bakken werd het water weer door een hoofdleiding naar beneden 
geleid. Maar ook de privéaansluitingen van particuliere afnemers kregen 
water vanuit de bovenop de torens geplaatste bakken. De veertien 
                                                 
25 Jansen, Water in de Romeinse stad, 36. In  dit werk is  een  van die foto’s afgedrukt. 
Pompeii werd in september 1943 meermaals  gebombardeerd door de geallieerden, 
die, overigens ten onrechte,  vermoedden dat een Duitse legereenheid met 
luchtafweergeschut zich in de opgraving ophield; zie daarvoor: L. García y García,  
Danni de guerra a Pompei. Una dolorosa vicenda quasi dimenticata (Rome 2006). 
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watertorens in het opgegraven deel van Pompeii fungeerden dus ook als 
verdeelcentra voor de verschillende afnemers in de wijken verspreid over de 
stad. Bovendien werden de straatfonteinen van water voorzien, waar 
degenen die geen privéaansluiting hadden hun water konden halen. 
 

 
Afb. 3: Watertoren en openbare fontein in Pompeii. Foto: Dr. N. de Haan. 
 

Omdat de 39 straatfonteinen die in het opgegraven deel van Pompeii 
getraceerd zijn zich op regelmatige afstand in de stad bevinden, is de 
conclusie gerechtvaardigd dat de afstand van woning of werkplaats naar een 
openbaar waterpunt nooit meer dan honderd tot honderdvijftig meter 
bedroeg. Op rustige uren, bijvoorbeeld ’s nachts, stroomde het water via 
een overloop de straat op. De fonteinbak zorgde er wel voor dat ’s ochtends, 
wanneer het leven op gang kwam en mensen water gingen halen, er een 
voorraad was. Het wachten kon beperkt blijven, doordat zes tot acht 
mensen tegelijkertijd hun emmer met water konden vullen. 

De interpretatie van het verdeelsysteem binnen de stad is lange tijd 
gehinderd door een onterechte relatie die werd gelegd tussen het castellum en 
een passage bij Vitruvius (8.6.2). Vitruvius beschrijft hier hoe vanuit het 
castellum drie hoofdleidingen vertrekken, een voor de straatfonteien, een 
voor badgebouwen en een voor particuliere afnemers. In geval van 
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waterschaarste, aldus Vitruvius, werden eerst de privéafnemers afgesloten, 
gevolgd door de openbare baden, om zo lang mogelijk de 
(drink)watertoevoer naar de openbare fonteinen te garanderen. Maar omdat 
de watertorens, zoals in het bovenstaande uiteengezet, niet alleen voor 
verdere verdeling zorgden, maar eveneens de oplopende druk in de 
hoofdleiding moesten neutraliseren, kan dit door Vitruvius beschreven 
systeem niet zo in Pompeii zijn uitgevoerd. De consequentie zou immers 
zijn, dat ieder van de drie afnemergroepen een eigen systeem van 
watertorens zou hebben en daarvan is zeker geen sprake. 
 
 
Waterafvoer, sanitair en hygiëne 
 
Afvalwater kwam op de straat terecht en werd net als het regenwater over 
de straten geleid. Door de natuurlijk hoogteverschillen van het terrein 
stroomde het water uiteindelijk vanzelf de stad uitrichting de rivier de Sarno, 
die iets ten zuiden van Pompeii stroomt, of richting de zee. Alleen op 
plaatsen waar zich veel water zou verzamelen bij stortbuien, of locaties in de 
buurt van badgebouwen die op bepaalde momenten van de dag veel water 
loosden, werden stukken ondergrondse riolering aangelegd of de straten 
verhoogd om het samenstromen van te veel water uit verschillende 
richtingen te verhinderen.26 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het overgrote deel van de 
woningen van Pompeii van een latrine was voorzien. 27 Meestal is er niet 
meer te zien dan een wat aflopende vloer en een richel of gleuven in de 
muur om de plank waarop men zat te bevestigen. Omdat de bodem van 
Pompeii relatief poreus is, werd er meestal voor een beerput direct onder de 
latrine gekozen, die slechts een paar keer per jaar geleegd hoefde te worden. 
Dat is de reden waarom de beerputten vrijwel altijd aan de straatzijde liggen, 
aan de voor-, achter- of zijkant van het pand. Via een gat aan de andere kant 
van de muur kon de beerput worden geleegd en werd voorkomen dat 
degenen die de put moesten legen met emmers of een kruiwagen stinkende 

                                                 
26 Voor afvalwaterafvoer in Pompeii zie:  Jansen,  Water in de Romeinse stad, 62-70; 
A.O. Koloski Ostrow, The archaeology of  sanitation in Roman Italy. Toilets, sewers, and 
water systems (Chapel Hill 2015) 76-77. 
27 G.C.M. Jansen, ‘Private Toilets  at  Pompeii: Appearance and Operation’ in: S.E. 
Bon en R. Jones ed., Sequence and Space in Pompeii (Oxford 1997) 121-134; Koloski 
Ostrow, The archaeology of  sanitation, 32-33. 
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beer door het huis moesten lopen. Ook toiletten op bovenverdiepingen 
waren geen uitzondering: op verschillende plaatsen verraden brede gleuven 
in de buitenmuur, waardoor buizen van terracotta liepen, de aanwezigheid 
van een toilet. 

Een beperkt aantal grotere huizen beschikte over een eigen 
badvoorziening. 28  Het merendeel daarvan bestond uit twee verwarmde 
ruimtes, die vaak vanuit praktische overwegingen, met name de aan- en 
afvoer van water, in de onmiddellijke nabijheid van de keuken en 
omliggende dienstvertrekken lagen. Een veel kleinere groep privébaden 
telde meer vertrekken en was duidelijk gericht op het ontvangen van gasten. 
Ze liggen doorgaans in dat deel van de woning waar gasten van buiten 
kwamen, het peristylium, en zijn vaak verbonden met een eetkamer, hetgeen 
het vermoeden toelaat dat er voor de avondmaaltijd (cena) gezamenlijk kon 
worden gebaad. Deze grotere privébaden zijn zonder uitzondering in de 
augusteïsche tijd te dateren en kunnen in verband worden gebracht met de 
aanleg van het nieuwe waterleidingsysteem. Het is opvallend dat deze 
grotere baden in de laatste fase van Pompeii nog in gebruik waren, terwijl 
het overgrote deel van de kleine, niet-representatieve baden, niet langer 
dienst deed. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat de badcultuur in de 
eerste eeuw inmiddels zo’n hoge vlucht had genomen, dat de openbare 
voorzieningen veel beter waren dan wat men thuis te bieden had aan de 
bewoners wanneer het om slechts een of twee kleine vertrekken naast de 
keuken ging. Bovendien konden gasten daar al helemaal niet worden 
ontvangen. 

Pompeii kende in 79 na Christus al een eeuwenlange traditie van 
openbare baden, die in de derde eeuw voor Christus begon. Hier deed zich 
de invloed van Magna Graecia gelden,29 al is niet tot in alle details duidelijk 
hoe deze invloed precies vorm kreeg. Verbeteringen aan het 
vloerverwarmingssysteem in baden, het hypocaustum, een van origine Griekse 
vinding, de opkomende baksteenindustrie in Zuid-Italië en contacten met 
andere delen van de hellenistische wereld vormen losse stukjes van een 
puzzel die niet compleet is, maar waarvan de contouren zich wel steeds 
duidelijker aftekenen. Een van de puzzelstukjes vinden we in Pompeii. De 
zogenaamde Stabiaanse Thermen moeten naar de meest recente inzichten 
                                                 
28  N. de Haan, Römische Privatbäder. Ent wicklung, Verbreitung, Struktur und zozialer 
Status (Frankfurt am Main 2010). 
29 Magna Graecia (Grieks: Megalè Hellas)  is de benaming voor de kustregio’s  van 
Zuid-Italië en Sicilië waar in  de archaïsche periode Griekse statstaten waren gesticht. 
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omstreeks het midden van de derde eeuw voor Christus gedateerd 
worden. 30 Bijzonder aan dit complex is dat vanaf de vroegste fase twee 
Griekse tradities in één complex werden gecombineerd: het gymnasion 
(complex voor zowel fysieke als intellectuele training) en het balaneion 
(badgebouw). De combinatie van baden, sporten en vertier, die canoniek 
werd in de Romeinse wereld (en vanaf de eerste eeuw na Christus een hoge 
vlucht nam) vinden we in oorsprong hier. In de derde eeuw stonden er naar 
Grieks gebruik pyeloi (eenpersoons-zitkuipen) van terracotta opgesteld in 
ruimtes noordelijk van het onoverdekte sportveld, de palaestra. De bader 
nam plaats in een kuip en overgoot zich met water, of liet dat door iemand 
anders doen. Resten van deze badkuipen zijn bij opgravingen in 1971 en 
1972 teruggevonden.31  

In de late tweede eeuw v.Chr. ondergingen de Stabiaanse Thermen 
een ingrijpende verbouwing, waarbij een serie badruimtes aan de oostkant 
van het complex werd aangelegd, in een gescheiden mannen- en 
vrouwenafdeling. De warme ruimtes werden met hypocausta verwarmd, 
terwijl bij latere aanpassingen, tegen het einde van de eerste eeuw, ook nog 
wandverwarming werd aangebracht. Eveneens in de tweede eeuw v.Chr. 
werden de zogenaamde Terme Repubblicane gebouwd, thermen die 
tegenover een kleine palaestra lagen. 32  Ook hier konden mannen fysieke 
training en baden combineren. Kort nadat Pompeii een colonia was 
geworden en veteranen van Sulla zich er vestigden werden de 
Forumthermen gebouwd. Dat heeft echter niets met Romeinse invloed te 
maken, behalve dat de stad kennelijk behoefte had aan meer ‘badcapaciteit’. 
Campanië liep met aantallen en kwaliteit van openbare baden duidelijk voor 
op Rome. 
                                                 
30 Een duidelijk vroegere datering, vijfde eeuw v.Chr., werd door Hans Eschebach 
in zijn monografie Die Stabianer Thermen in Pompeji (Berli jn 1979) 64-65 
beargumenteerd en kreeg navolging in de meeste handboeken over Romeinse 
baden. De archeologische ‘bewijzen’ voor deze vroege datering zijn echter 
flinterdun. 
31 Eschebach, Die Stabianer Thermen, 51-53; vgl. H. Eschebach, ‘Feststellungen unter 
der Oberfläche des Jahres  79 n.Chr.  im Bereich der Insula VII 1 –  Stabianer 
Thermen – in Pompeji’, in: B. Andreae en H. Kyrieleis ed., Neue Forschungen in 
Pompeji (Recklinghausen 1975) 179-192. 
32 Voor dit badgebouw, dat in  de augusteïsche tijd werd opgegeven, zie:  F.  Pesando, 
‘Le “Terme Repubblicane” di Pompei: cronologia e funzione’, Annali dell’Università 
degli Studi di Napoli  “L’orientale”: Archeologia e Storia Antica N.S. 9 (2002-2003) 221-
241. 
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De Centrale Thermen waren in augustus 79 na Christus nog in 
aanbouw.33 De moderne benaming verwijst naar de centrale ligging van dit 
badcomplex, middenin de stad en bovendien vanuit twee hoofdwegen 
toegankelijk. Opgravingen in de palaestra hebben aangetoond dat de insula 
daarvoor bebouwd was met woonhuizen, in ieder geval aan de westzijde. 
Mogelijk hadden deze huizen grote schade geleden bij de aardbeving van 62 
na Christus of een andere aardbeving. Of de eigenaren schadeloos zijn 
gesteld weten we niet, maar er zijn wel aanwijzingen dat de stedelijke 
autoriteiten (de magistraten en of de ordo decurionum) in ieder geval akkoord 
waren gegaan of zelfs opdrachtgever waren. Aan de oostzijde is namelijk de 
straat versmald ten gunste van de oostelijke buitenmuur van het complex; 
een dergelijke in bezitname van locus publicus is zonder toestemming van 
hogerhand moeilijk denkbaar. 

Het complex vertegenwoordigde de ‘state of the art’ van Romeinse 
badgebouwen in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus, een 
periode waarin de Romeinse badcultuur tot volle bloei was gekomen. Dat 
was het directe gevolg van een aantal technische innovaties, zoals de 
uitvinding van vensterglas en een sterker systeem voor wandverwarming 
met tubuli. 

Omdat literaire bronnen uit dezelfde of iets latere tijd (Seneca, 
Martialis) direct of indirect deze innovaties benoemen, is de gedachte 
gerechtvaardigd dat het een bredere ontwikkeling dan alleen Pompeii of 
Campanië betrof. Maar omdat vrijwel alle baden uit de tweede helft van de 
eerste eeuw n.Chr. en de vroege tweede eeuw, de booming period van baden, 
langere tijd in gebruik waren en daarom meermaals werden gerenoveerd, is 
de eerste fase van bouw en inrichting niet gemakkelijk te reconstrueren. 
Daarom kunnen de Centrale Thermen als een van de sleutelmonumenten 
worden gezien voor de ontwikkeling van de Romeinse badcultuur. 
 
 
 
 

                                                 
33 N. de Haan en  K. Wallat,  ‘The Water Supply of the Central Baths at  Pompeii’  in: 
G. Wiplinger ed., Cura Aquarum in Ephesus. Proceedings of  the Twelfth International 
Congress on the History of  Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region (BABesch suppl. 12) (Leuven 2006) 417-422; N. de Haan en K. Wallat, ‘Le 
TermeCentrali a Pompei: ricerche e scavi 2003-2006’ in: Guzzo en Guidobaldi, 
Nuovericerche, 15-24. 
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Tot besluit: de leefbaarheid van de stad 
 
De woningen, waterhuishouding en sanitaire voorzieningen van Pompeii 
geven op het eerste gezicht de indruk van een hoge levensstandaard. 
Hoewel ze ontegenzeglijk de leefbaarheid van de stad vergroot hebben, 
moet dit rooskleurige beeld wel enigszins worden genuanceerd. Hoe 
hygiënisch waren bijvoorbeeld openbare baden, waar het warme water in de 
grote meerpersoonsbadkuipen slechts om de paar uur kon worden ververst? 
Of latrines, die zich vaak in de keuken bevonden? Hoe en door wie werd 
het dagelijkse huisvuil van duizenden mensen afgevoerd? Toch wordt ook 
in het onderzoek naar de leefbaarheid van de stad en met name naar de 
fysieke conditie van haar inwoners vooruitgang geboekt, dankzij steeds 
meer verfijnde technieken. Onderzoek naar de botresten van slachtoffers in 
zowel Pompeii als Herculaneum laten een tamelijk homogeen beeld zien, 
hoe voorzichtig we ook moeten zijn in het extrapoleren van deze 
gegevens.34 Het merendeel van de onderzochte volwassenen was volgroeid 
(en had dus kennelijk geen last gehad van te weinig of te slecht voedsel in 
hun jeugd). Ook lijkt de levensduur, wanneer de gevaarlijke kindertijd was 
doorstaan, aardig in de buurt te komen van de levensverwachting in de 
moderne westerse wereld. Ziektes als tuberculose, brucellose (Maltakoorts) 
kwamen voor, maar er zijn eveneens aanwijzingen voor goed 
functionerende afweersystemen bij de onderzochte (resten van) personen. 
Botresten laten breuken zien die veelal goed geheeld waren. Wel kon bij een 
flink aantal antieke inwoners van Herculaneum worden vastgesteld dat 
zwaar sjouwwerk sporen van versnelde slijtage van het skelet had nagelaten. 
Ook zijn tandbederf en ontstekingen in de mondholte voor velen een 
pijnlijk, chronisch ongemak geweest.  

Het zijn maar een paar voorbeelden, deze resultaten van zeer recent 
onderzoek in opgravingen waar al meer dan tweehonderdvijftig jaar 
onderzoek wordt gedaan. Nieuwe methoden en andere vragen leveren nog 
steeds een schat aan nieuwe informatie en interpretaties op in deze steden 

                                                 
34 Voor Herculaneum zie de verschillende publicaties van: S. Bisel, e.g. ‘Health and 
Nutrition at Herculaneum: an  Examination of Human Skeletal Remains’, in: W.F. 
Jashemski en F.G. Meyer ed., The Natural History of  Pompeii (Cambridge 2002) 451-
475. Voorts:  L.  Capasso et al., ‘Die Flü chtlinge am Strand. Untersuchungen der 
Skelette aus den Bootshäusern’  in: J. Mühlenbrock en  D. Richter ed.,  Verschüttet vom 
Vesuv. Die letzten Stunden von Herculaneum (Mainz am Rhein  2005).  Voor Pompeii, zie: 
E. Lazer, Resurrecting Pompeii (Londen en New York, NY 2009). 
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die tot de meest bestudeerde archeologische sites ter wereld behoren.35 De 
fascinatie blijft: in Pompeii is de oudheid immers, om met Breton te 
besluiten, ‘de echte oudheid’. 
 

                                                 
35 Zie bijvoorbeeld  de recente berichtgeving over CT-scans van de gipsafgietsels die 
in het kader van een nieuw, interdisciplinair onderzoeksproject worden gemaakt: 
http://www.archaeology.org/news/3725-150930-pompeii-ct-scans, geraadpleegd 1 
november 2016. Overigens is naar opvatting van orthodontist Elisa Vanacore die 
aan het onderzoek meewerkt, het idee van slechte tanden onjuist; volgens haar 
waren de gebitten juist relatief goed als  gevolg van het  gezonde dieet  en  het  feit dat 
water en lucht in de omgeving van Pompeii van nature fluor bevatten. 
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Van alle publieke badhuizen in de Romeinse wereld kennen we de 
Pompeiaanse waarschijnlijk het beste: ze staan zo prominent in alle 
handboeken over architectuur en stedenbouw dat ze zowel voor 
onderzoekers als voor het bredere publiek het beeld bepalen dat men heeft 
van Romeinse badcultuur.1 In de omvangrijke bibliografie die de afgelopen 
eeuwen geproduceerd is over de geschiedenis van het forum in de Romeinse 
wereld wordt geen forum vaker besproken dan dat van Pompeii – zelfs, 
ironisch genoeg, het Forum Romanum niet.2 Wetenschappelijke discussies 
over zaken als stedelijke ruimte, watervoorziening en (lokale) politiek 
draaien voor een flink deel om argumenten ontleend aan het Pompeiaanse 
materiaal, en dit is in extreme mate het geval als het gaat om wooncultuur. 
Moderne discussies over wonen in de Romeinse wereld zijn onlosmakelijk 
verbonden met het Pompeiaanse atriumhuis, dat nog steeds door velen 
benaderd wordt als het archetypische Romeinse woonhuis.3 Literatuur over 
allerhande onderwerpen is doorspekt met kleine verwijzingen naar Pompeii, 
waarbij de impliciete teneur vaak is dat het Pompeiaanse materiaal 
representatief zou zijn voor de Romeinse wereld als zodanig: als het in 
Pompeii bestaat, dan zou het overal wel eens zo geweest kunnen zijn. 4 De 
dominantie van Pompeii beperkt zich zelfs niet tot de inhoud. Een flink 
aantal boeken over de Romeinse wereld waarin Pompeii slechts marginaal 
                                                 
1 Zie bijvoorbeeld R. Laurence, S. Esmonde Cleary en G. Sears, The City in the 
Roman West c. 250 BC –  AD 250 (Cambridge 2011) 206-210;  H. von Hesberg, 
Römische Baukunst (München 2005) 171. P. Gros, L’Architecture Romaine du début du 
IIIe siècle av. J.-C. à la f in du Haut Empire (derde editie, Parijs 2011) 391-393; J.P. 
Adam, Roman Building. Materials and Techniques (Londen 1994) 270-271.  
2 Zie onder meer:  Laurence et  al., The City, 174 ; Von Hesberg,  Baukunst, 122; Gros, 
L’Architecture, 211; J. Ward-Perkins, Roman Imperial  Architecture (New Haven, CT 
1971) 159-161. 
3 Zie: S. Hales, The Roman  House and Social Identity (Cambridge 2003)  en  J. Clarke,  The 
Houses of  Roman Italy, 100 BC – AD 250 (Berkeley, CA 1990).  Bijzonder invloedrijk 
is: A. Wallace-Hadrill,  Houses and Society in Pompeii and Herculaneum (Princeton, NJ 
1994). Zie ook: S. Ellis, Roman Housing (Londen 2000). 
4 Voorbeelden zijn te vinden via de indices van bijvoorbeeld: I. Morris, R.  Saller en 
W. Scheidel ed., The Cambridge Economic History of  the Greco-Roman World (Cambridge 
2007) en W. Scheidel ed., The Cambridge Companion to the Roman Economy (Cambridge 
2012). 
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figureert, gebruiken uit Pompeii afkomstig beeldmateriaal op de omslag.5 
Met andere woorden, Pompeii is overal, en het Pompeiaanse materiaal 
vormt onze kijk op allerlei aspecten van de Romeinse wereld in verregaande 
mate, en misschien wel meer dan verantwoord is.  
 Gek genoeg is er onder historici en archeologen eigenlijk vrij weinig 
discussie over de vraag hoe representatief Pompeii nu eigenlijk is, en hoe 
typisch het Pompeiaanse materiaal is voor Romeins Italië en de Romeinse 
wereld. Vaak wordt Pompeii in isolement beschouwd, of wordt Pompeii 
samen met Rome en Ostia behandeld, waardoor het wel duidelijk wordt dat 
in en om de Romeinse metropool alles grootschaliger, monumentaler en 
exceptioneler was dan aan de voet van de Vesuvius, maar de relatieve 
positie van Pompeii niet geproblematiseerd wordt: Pompeii lijkt dan de 
norm, Rome en Ostia lijken af te wijken. Veel van de (overigens spaarzame) 
uitspraken die onderzoekers doen over het relatieve belang van de stad in de 
Romeinse wereld gaan ook in die richting: Pompeii was een ‘onopmerkelijke’ 
stad, en ‘allerminst een belangrijk stedelijk centrum’ – een stadje in de 
provincie.6 In dit artikel zal de relatieve positie van Pompeii nader worden 
beschouwd, en zoals zal blijken zitten er nogal wat haken en ogen aan het 
idee dat Pompeii een onopmerkelijke of ‘gemiddelde’ Romeinse stad was.  
 In wat volgt zullen drie aspecten van het publieke stedelijke 
landschap van Pompeii nader worden besproken (Afb. 1). Een logisch 
beginpunt is het forum – het centrale plein in het hart van de stad dat een 
sleutelrol speelde in allerlei alledaagse sociale, politieke, economische en 
religieuze processen. Ten tweede is het zinnig de vier publieke 
badcomplexen die de stad kende in hun regionale context te beschouwen. 
Daarnaast ligt het voor de hand nader te kijken naar de Pompeiaanse 
spektakelarchitectuur – Pompeii had twee theaters en een amfitheater. 

                                                 
5 Bijvoorbeeld: J. Clarke, Art in the Lives  of  the Ordinary Romans (Berkeley,  CA 2003); 
S. Cuomo, Technology and Culture in Greek and Roman  Antiquity (Cambridge 2007); A. 
Bowman en A. Wilson ed., Quantif ying the Roman Economy: Methods and Problems 
(Oxford 2009); A. Wilson en M. Flohr ed., Urban  Craf tsmen and Traders in  the Roman 
World (Oxford 2016).  
6 P. Zanker, Pompeii: Public and Private Lif e (Cambridge,  MA 1998) 3:  ‘Pompeii was by 
no means an  important urban center;  it was one of many medium-sized towns in 
Italy … the stru ctures of its public space are characteristic … of Italian  cities …’. A. 
Cooley en M. Cooley, Pompeii. A Sourcebook (Londen 2004) 1: ‘Pompeii was not a 
particularly significant Roman town’. 
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Allereerst is het echter belangrijk om Pompeii te plaatsen in de regionale 
context waarin de stad functioneerde. 
 

 
Afb. 1:  Overzichtskaart van Pompeii met publieke gebouwen in gri js. 
De in de tekst besproken gebouwen zijn genummerd: 1. Gebouw van 
Eumachia, 2.  Altaar van de Genius van Augustus; 3. Zgn. 
Keizercultusgebouw; 4.  Macellum; 5. Forumtempel; 6.  Apollotempel; 
7. Basilica; 8. Venustempel; 9. Suburbane termen; 10. Forumtermen; 
11. Tempel van Fortuna Augusta; 12.  Centrale termen; 13.  Stabiaanse 
termen; 14. Theater; 15. Odeion; 16. Zgn. Dorische Tempel; 17.  
Amfitheater. Kaart: Miko Flohr. 

 
 
Pompeii en de golf van Napels 
 
Het gebied binnen de stadsmuren van Pompeii omvat een oppervlakte van 
in totaal ongeveer 66 hectare. 7 Hoewel de stadsmuren uit de zesde eeuw 
voor Christus dateren, en het Pompeii van de late republiek en de vroege 
keizertijd niet alle ruimte binnen de muren even intensief gebruikte, geeft dit 
een aardige indicatie van de omvang van de stad: in het oostelijke deel van 
de stad werd veel grond gebruikt voor tuinbouw, maar daar staat tegenover 
dat de stad zich aan de noord- en westzijde tot buiten de muren uitstrekte. 
Met de 66 hectare binnen de muren was Pompeii binnen de eigen regio van 
relatief bescheiden omvang: de grote steden aan de noordzijde van de Baai 
                                                 
7 L. de Ligt, Peasants, Citizens and Soldiers. Studies in the Demographic History of  Roman 
Italy (Cambridge 2013) 309.  
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van Napels – Napels, Puteoli en Cumae – hadden een omvang van ruim 
boven de 80 hectare. Nuceria, ten zuidoosten van Pompeii in het 
binnenland, wordt zelfs geschat op 120 hectare. Nola, ten noordoosten van 
Pompeii, wordt geschat op ongeveer 65 hectare; slechts Surrentum en 
Herculaneum waren met een oppervlakte van rond de 20 hectare beduidend 
kleiner dan Pompeii.8 Paradoxaal genoeg behoort Pompeii echter binnen de 
bredere context van Romeins Italië evident tot de grotere steden. Volgens 
de recente catalogus van Luuk de Ligt waren er in het Romeins Italië van de 
Augusteïsche periode van de 149 steden met een oppervlak van meer dan 
twintig hectare niet meer dan twaalf substantieel groter dan Pompeii.9 De 
gemiddelde omvang van de middelgrote en grote steden van het Italische 
schiereiland was ongeveer 38,5 hectare – Pompeii was ruim anderhalf keer 
zo groot.10 
 De discrepantie tussen de relatieve onopvallendheid binnen de eigen 
regio enerzijds en relatieve grootschaligheid vergeleken met de overgrote 
meerderheid van de steden in Romeins Italië anderzijds duidt er al op dat er 
rondom de golf van Napels iets bijzonders aan de hand was: nergens anders 
in de Romeinse wereld bevonden zich zoveel grote steden op een zo klein 
oppervlak, en dat terwijl eigenlijk geen van deze steden een natuurlijk 
achterland heeft dat de grootte van de stad goed kan verklaren: ze liggen 
geen van allen aan de vruchtbare, maar dicht geürbaniseerde vlakte van 
Campanië. Puteoli heeft feitelijk geen eigen achterland waarvan het zou 
kunnen bestaan - het is geheel door vulkanische heuvels omgeven; Napels, 
Cuma en (in iets mindere mate) Pompeii liggen zo dicht bij andere steden 
dat er slechts een zeer beperkt areaal aan landbouwgrond was dat dichter bij 
hen lag dan bij een naburige stad. Geen van deze steden kon door de eigen, 
                                                 
8 De hier genoemde cijfers zijn gebaseerd op: De Ligt, Peasants, Citizens and Soldiers, 
309-312. 
9 De Romeinse metropool niet meegerekend. De Ligt, Peasants, Citizens and Soldiers, 
289-336 geeft Altinum (80 ha), Aquileia (70 ha),  Mediolanum (80 ha), Patavium 
(>130 ha), Aquinum (85 ha), Capua (180 ha), Cumae (84 ha),  Napels (81 ha), 
Nuceria (120 ha), Puteoli (100-120 ha), Teanum (90 ha), Beneventum (70-80 ha). 
Mogelijk moeten Tarentum (73 ha) en Paestum (100 ha) hier nog aan worden 
toegevoegd, maar dit zijn Griekse steden waarvan de omvang in  de Romeinse 
periode nogal onduidelijk is.  
10 De Ligt, Peasants, Citizens and Soldiers, 336,  geeft  een  totaal van 3936 ha voor de 
102 grote en middelgrote steden in appendix ii. Dit resulteert in een gemiddelde van 
38,5 9ha. De 238 door De Ligt genoemde steden van minder dan 20 hectare 
worden hierbij buiten beschouwing gelaten.  
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omliggende landbouwgrond gevoed worden. De extreme urbanisatie in de 
regio rondom de baai van Napels kan dan ook slechts verklaard worden 
doordat het gebied een centrale rol speelde in allerlei economische, sociale 
en politieke netwerken. Een paar factoren lijken daarbij een sleutelrol te 
hebben gespeeld. Een belangrijke factor is dat vanaf de tweede eeuw voor 
Christus delen van de Romeinse elite naar de golf van Napels trokken om 
daar, met name in de zomermaanden, hun elders verdiende inkomen te 
spenderen: rondom de baai – van Misenum tot Surrentum – verschenen 
grote aantallen luxevilla’s voor senatoren, ridders (equites) en andere rijken.11 
In de eerste eeuw van onze jaartelling hield de fine fleur van de keizerlijke 
elite zich voortdurend in de regio op: Augustus stierf in Nola, Tiberius 
bouwde een groot paleis op Capri waar hij zich het laatste decennium van 
zijn regeerperiode terugtrok (en stierf in Baiae), en de door Nero beraamde 
moord op Agrippina speelde zich af in Misenum.12 De aanwezigheid van de 
Romeinse politieke elite bracht natuurlijk het nodige geld met zich mee, en 
maakte van de regio de meest koopkrachtige consumentenmarkt van de 
Romeinse wereld na de stad Rome. Bovendien zorgde de aanwezigheid van 
de elite ervoor dat belangrijke handelsstromen tussen Italië en het oostelijke 
Middellandse Zeegebied — de graanvloot uit Alexandrië, de handel met 
India — tot en met de eerste eeuw van onze jaartelling met name via 
Puteoli (nu Pozzuoli) liepen. 13 Ook dit legde de regio geen windeieren, en 
maakte dat bepaalde producten in de regio makkelijker te krijgen waren dan 
elders in Italië en in de Romeinse wereld.  
 Binnen deze regio ontwikkelde Pompeii zich tot het belangrijkste 
centrum in de zuidelijke helft van de baai van Napels, mede dankzij de 
haven aan de monding van de Sarno die gebruikt werd voor het handels- en 
transportverkeer van en naar Nola en Nuceria.14 Een aantal sectoren van de 
Pompeiaanse economie – onder meer de textielsector – lijken van deze 
haven geprofiteerd te hebben: Pompeii was een centraal punt van waaruit 
handelaren die actief waren in het zuidelijke deel van de baai van Napels en 

                                                 
11 Zie hierover:  J. D’Arms, Romans on the Bay of  Naples. A Social and Cultural Study of 
the Villa’s and their owners f rom 150 BC to AD 400 (Cambridge, MA 1970).  
12 Augustus: Suetonius, Augustus, 98-100; Tiberius: Suetonius, Tiberius, 40-43 en 73;  
Nero en Agrippina: Tacitus, Annales 14, 4-8.  
13 Over Puteoli zie:  K. Jaschke,  Die Wirtschaf ts- und Sozialgeschichte des Antiken Puteoli 
(Rahden 2010).   
14 Dit wordt expliciet gemeld door Strabo, Geographica, 5.4.8. 
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het Sarno-dal eenvoudig konden opereren.15 Voor de bewoners van villa’s 
in deze regio – voorbeelden te over – was Pompeii de dichtstbijzijnde stad. 
Zeker voor de luxe villa’s van Oplontis en Stabia – beide op loopafstand 
van Pompeii – gold dat zij sociaal en economisch in zekere mate op 
Pompeii georiënteerd zullen zijn geweest.16 Met andere woorden: Pompeii 
was een centrale plaats in een exceptioneel rijke regio. Dit maakte de stad a 
priori tot een ideaal podium voor investeringen in publieke gebouwen van 
hoge kwaliteit, zeker nadat Pompeii in 80 voor Christus de status van colonia 
had gekregen en directe banden kreeg met de Romeinse politieke elite, maar 
tot op zekere hoogte ook al daarvoor.17 Op basis van de historische context 
waarin Pompeii zich ontwikkelde zou men dus reeds kunnen verwachten 
dat het publieke landschap van Pompeii rijker bedeeld was dan dat van 
veruit de meeste steden in Romeins Italië, hoewel het mogelijk is dat een 
aantal andere steden in de regio, zoals Puteoli, Napels en Cumae, 
vergelijkbaar of nog iets beter voorzien waren. 
 
 
Forum 
 
Het forum van Pompeii (Afb. 2) behoorde niet tot de grootste fora van 
Romeins Italië. Met name steden die, in tegenstelling tot Pompeii, 
doelbewust vanuit het niets gecreëerd waren hadden fora met een oppervlak 
dat behoorlijk groter was dan de 5484m2 van het forum van Pompeii – 
voorbeelden zijn Aquileia (ca. 7659m2), Alba Fucens (uiteindelijk ca. 6177m2) 
en Bolsena (ca. 6146m2).18 Vermoedelijk ging het Pompeiaanse forum terug 
op een in een vroeg stadium geplande open ruimte in het midden van de 
stad, waardoor men vervolgens gebonden was aan de grenzen van de 
omliggende bebouwing. Deze maakte uitbreiding in de lengte minder 
gecompliceerd dan uitbreiding in de breedte, waardoor het Pompeiaanse 

                                                 
15 M. Flohr,  ‘The Textile Economy of Pompeii’, Journal of  Roman Archaeology 26 
(2013) 53-78.  
16 Voor deze villa’s  zie:  F.  Pesando en M.P. Guidobaldi, Pompei Oplontis Ercolano 
Stabiae (Rome 2006) 278-287 (Oplontis) en 410-437 (Stabiae). 
17 De stichting van een kolonie in Pompeii wordt vermeld door Cicero, Pro Sulla, 
60-62. Zie: Cooley en Cooley, Sourcebook, 17-26. 
18 Cijfers  ontleend aan: E. Lackner, Republikanische Fora (München 2007) en A. 
Nünnerich-Asmus, Basilika und Portikus. Die Architektur der Säulenhallen als Ausdruck 
gewandelter Urbanität in später Republik und f rüher Kaiserzeit (Keulen 1994).   
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forum erg langwerpig van vorm werd: de lengte is 3,7 maal de breedte. Bij 
andere fora die extreem langwerpig van vorm waren, zoals die in Ostia, 
Cora en Alba Fucens, was men eveneens door bestaande bebouwing of 
natuurlijke omstandigheden beperkt.19 Het forum van Pompeii kenmerkte 
zich dan ook niet primair door omvang of vorm, maar vooral door de 
sterke mate van monumentalisering van de directe omgeving. Het 
ontwikkelde zich vanaf de eerste eeuw voor Christus van een plein met een 
sterk commercieel karakter naar een plein gedomineerd door politieke en 
religieuze monumenten, waarbij commerciële activiteiten – markten en 
straathandel uitgezonderd – naar de marges verdwenen.  
 

 
Afb. 2: Pompeii, forum met forumtempel en Vesuvius. Foto: Miko 
Flohr. 

 
In de twintigste eeuw is door de Italiaanse archeoloog Amedeo Maiuri op 
bescheiden schaal opgegraven langs de oostzijde van het forum. 20 Deze 
opgravingen, hoewel slecht gepubliceerd, zijn van groot belang voor ons 
zicht op de ontwikkeling van het Pompeiaanse forum. Het lijkt erop dat er, 

                                                 
19 In Ostia is de lengte van het forum 5,5 maal de breedte. Het forum werd hier in  
de tweede eeuw voor Christus aangelegd  door een deel van de reeds bestaande stad 
af te breken. In Cora en Alba Fu cens wordt de vorm van het forum bepaald door 
het reliëf ter plekke: beide steden liggen in de heuvels. 
20 A. Maiuri, Alla Ricerca di Pompeii preromana [op zoek naar pre-Romeins Pompeii], 
(Rome 1973) 53-74. 
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vanaf de tweede eeuw voor Christus, en mogelijk al eerder, langs de gehele 
oostzijde van het forum tabernae (winkels) stonden. Ook waren er twee 
directe verbindingen tussen de oostzijde van het forum en het daarachter 
gelegen stadsdeel: de weg ten zuiden van het macellum liep door tot op het 
forum, en ook ter hoogte van de noordzijde van waar later het gebouw van 
Eumachia zou komen was een directe verbinding (zie Afb. 1). De sfeer aan 
de oostzijde van het forum werd in deze periode dus bepaald door winkels 
en werkplaatsen, en door de vele mensen die hier kwamen om inkopen of 
zaken te doen. Ook de aangrenzende wijk werd in deze periode gekenmerkt 
door een druk commercieel leven – de resten daarvan zijn nog duidelijk 
zichtbaar in het archeologische materiaal. In de noordoosthoek van het 
forum lag, ook reeds in deze periode, een macellum. 21  In de laat 
republikeinse periode was het wijkje rondom de oostzijde van het forum 
vermoedelijk het commerciële centrum van Pompeii. Dat zou echter niet 
altijd zo blijven. Tijdens de regeerperiode van keizer Augustus (27 voor 
Christus – 14 na Christus) werd als eerste direct ten noorden van de Via 
dell’Abbondanza het monumentale gebouw van Eumachia gebouwd.22 De 
functie van het gebouw is onduidelijk. Het gebouw wordt in de 
bouwinscriptie omschreven als bestaande uit een ‘chalcidicum’, een ‘crypta’ en 
‘porticus’ (mv.), en was opgedragen aan de Augusteïsche eendracht. 23 De 
crypta was mogelijk de buitenste rondgang, die slechts spaarzaam belicht 
was, terwijl met porticus verwezen wordt naar de binnenste rondgang, die 
bestond uit vier zuilengangen rondom de binnenplaats. Het gebouw was 
zeer waarschijnlijk geen kledingmarkt, zoals in het verleden gesuggereerd is. 
Vermoedelijk had het een sociale of politieke functie, net als de porticus die 
rond deze tijd in Rome gebouwd werden.24 Een paar decennia na de bouw 
van het gebouw van Eumachia werd direct ten noorden ervan een gebouw 
met duidelijk religieuze functie neergezet (Afb. 3). Vermoedelijk betrof het 

                                                 
21 Een macellum was een enigszins gereguleerde markt waar men vlees en vis  van 
fatsoenlijke kwaliteit kon kopen – met het oog op het risico op voedselvergiftiging 
beslist geen overbodige luxe. Over het Pompeiaanse macellum zie: Pesando en 
Guidobaldi, Pompei, 46-47. 
22 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 49-51. 
23 CIL 10, 810: Eumachia L(uci) f(ilia) sacerd(os) publ(ica) nomine suo et / M(arci) Numistri 
Frontonis f ili(i) chalcidicum cryptam porticus Concordiae / Augustae pietati sua pequnia f ecit 
eademque dedicavit. 
24 Bijvoorbeeld de Porticus Octaviae en  de Porticus Liviae in Rome. Cf.:  F. Coarelli,  
Roma (Rome 2008) 240-241 en 355-358. Cf.: Zanker, Public and Private Lif e, 93. 
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een altaar voor de Genius van keizer Augustus; het huis en de winkels die op 
deze plek stonden werden afgebroken, en de straat aan de noordzijde van 
het gebouw van Eumachia werd afgesloten van het forum.25 Nog weer later, 
rond 40 na Christus, werden ook de laatste winkels aan het forum 
afgebroken en werd tussen het altaar voor de Genius van Augustus en het 
macellum een groot gebouw neergezet dat wellicht een rol speelde in de 
keizercultus. 26 Op dit moment werd ook de weg die direct ten zuiden van 
het macellum liep afgesloten van het forum.  
 

 
Afb. 3:  Pompeii, altaar voor de Genius van Augustus aan het  f orum. 
Foto: Miko Flohr. 

 
Tussen de late eerste eeuw voor Christus en het midden van de eerste eeuw 
na Christus veranderde de oostzijde van het Pompeiaanse forum dus 
radicaal van karakter, en daarmee het hele plein: de westzijde werd van 
oudsher gedomineerd door de tempel van Apollo en, vanaf ca. 100 voor 
Christus, de basilica, aan de korte zuidzijde stonden gebouwen met een 
vermoedelijk politieke functie, en aan de noordzijde stond de forumtempel. 
Met het verdwijnen van de alledaagse economische activiteiten aan de 
oostzijde kreeg het forum wel een heel sterke ceremoniële en religieuze 
functie. Deze transformatie van het Pompeiaanse forum is vaak als 
representatief gezien voor een bredere ontwikkeling waarbij, met de komst 
                                                 
25 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 48-49. 
26 Ibidem, 47-48. 
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van het keizerrijk, fora hun commerciële functie verloren en een platform 
werden voor keizerlijke en lokale machtsrepresentatie en politiek-religieuze 
symboliek.27 Ook de vele standbeelden van lokale notabelen die in deze 
periode op het forum verschenen passen goed in dit plaatje. Het is 
inderdaad zo dat in Rome het Forum Romanum en de keizerfora vol staan 
met monumenten en standbeelden die verwijzen naar de keizerlijke familie. 
Er is bovendien inderdaad een aantal fora in Italië waar men wellicht een 
vergelijkbare ontwikkeling zou kunnen zien: het forum van Cumae is een 
goede parallel voor dat van Pompeii, en ook het forum dat in de tweede 
eeuw van onze jaartelling in Ostia wordt aangelegd, kent feitelijk geen 
commerciële functie meer.28  

Toch was de historische werkelijkheid een stuk complexer: buiten de 
baai van Napels en de directe omgeving van Rome lijkt het commerciële 
karakter van fora goeddeels onveranderd te blijven: in Paestum blijft het 
forum tot in de late oudheid gedomineerd worden door de tientallen 
tabernae die kort na de stichting van de kolonie in 273 voor Christus 
werden gebouwd. In Herdonia, in Apulië, wordt nog in de tweede eeuw een 
volledig nieuw forum gebouwd dat aan alle kanten omgeven is door winkels. 
Ook elders in Italië lijkt de commerciële functie van fora nauwelijks te 
verdwijnen, al worden er ook nieuwe fora gebouwd zonder tabernae, zoals 
in Bolsena en Carsulae. Deze zijn echter niet zo sterk gemonumentaliseerd 
als het forum van Pompeii: het aantal grootschalige publieke gebouwen in 
de directe omgeving van deze fora is zeer gering, en beperkt zich vaak tot 
een basilica – de grote overdekte hal die we bij vrijwel ieder forum aantreffen, 
en die de facto garandeerde dat het stadscentrum ook kon functioneren bij 
slecht weer of extreme hitte. De vraag is dan ook wat maakt dat de fora van 
Pompeii, Cumae, Ostia en Rome zo afwijken van wat we elders zien. De 
meest logische verklaring is dat de verregaande monumentalisering van de 
fora van deze steden veroorzaakt is door de nabijheid van de Romeinse elite, 
voor wie het om sociale (en politieke) redenen aantrekkelijk was om te 

                                                 
27 Zie bijvoorbeeld Zanker, Public and Private lif e, 101. R. Ling, Pompeii, History, Lif e 
& Afterlif e (Stroud 2005) 73. 
28 Zie voor deze f ora Gros, Architecture, 207-234. Voor het forum van Cumae zie C. 
Gasparri, ‘Il  foro  di Cuma dal I sec.  a.C. all’età bizantina’ [Het Forum van Cuma 
van de eerste eeuw v.  Chr. tot  de byzantijnse tijd] in: Cuma. Atti del quarantottesimo 
convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2009) 581-611. Ook in Cumae begint  
het transformatieproces van het forum in de Augusteïsche periode en duurt het tot 
het midden van de eerste eeuw na Christus. Cf. Gaspari, ‘Foro di Cuma’, 588-594. 
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investeren in prestigieuze en monumentale publieke gebouwen zoals die 
vanaf de Augusteïsche tijd rondom het forum van Pompeii werden 
gebouwd. 
 
 
Publieke Baden 
 

 
Afb. 4: Pompeii, Forumthermen, plattegrond. Kaart: Miko Flohr op 
basis van J. Dobbins en P. Foss ed., World of  Pompeii (Londen 2007). 

 
Pompeii kende in 79 na Christus maar liefst drie aanzienlijke publieke 
badcomplexen; een vierde was op dat moment in aanbouw.29 Het oudste 
badcomplex waren de zogenaamde ‘Stabiaanse Thermen’ (de namen zijn 
conventies) bij het kruispunt van de Via dell’Abbondanza en de Via 
Stabiana, twee van de belangrijkste doorgaande wegen. Vermoedelijk was 
hier al in de vierde eeuw voor Christus een badgebouw, maar het huidige 
complex dateert uit de tweede eeuw voor Christus (Afb. 5). Het werd in de 

                                                 
29 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 77-90. 
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eerste eeuw van onze jaartelling aanzienlijk uitgebreid. Een tweede 
badcomplex, de ‘Forumthermen’, werd gebouwd, vermoedt men, kort na de 
stichting van de kolonie in 80 voor Christus net ten noorden van het forum 
(afb. 4). Het derde badcomplex, de zogenaamde ‘Suburbane Thermen’ 
wordt gedateerd in dezelfde periode en lag aan de westzijde van de stad 
direct naast de stadspoort. Met de aanleg van de ‘Centrale Thermen’ werd 
begonnen na de aardbeving die Pompeii in 62/63 na Christus trof – de 
huizen die deze op plaats stonden, werden simpelweg afgebroken om plaats 
te maken voor het enorme complex. De termen liggen bij het kruispunt van 
de Via Stabiana en de Via di Nola in het geografische middelpunt van de 
stad, waar in deze periode al het doorgaande verkeer passeerde. 
 

 
Afb. 5: Stabiaanse thermen, ‘vrouwenbad’, omkleedruimte met bad. 
Foto: Miko Flohr. 

 
Het is niet overdreven om te stellen dat de belangrijkste punten in het 
Pompeiaanse stedelijke landschap gedefinieerd werden door badcomplexen, 
en dat de Pompeiaanse badgebouwen daarmee een centrale rol moeten 
hebben gespeeld in de manier waarop bewoners de plattegrond van hun 
stad concipieerden, ook al kenmerkt geen van de badgebouwen zich door 
een duidelijke façadearchitectuur: van buiten zagen de complexen eruit als 
een rij winkels met wat smalle ingangen naar het badcomplex. Voor 
Romeinse ogen moeten zij echter voldoende herkenbaar zijn geweest. De 
Pompeiaanse baden zijn bovendien niet alleen ruimtelijk dominant, ze zijn 
ook goed uitgerust en redelijk groot: ze hebben allemaal een palaestra, en 
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zeker die van de Stabiaanse Thermen en van de Centrale Thermen zijn 
tamelijk groot van omvang. Lang niet alle baden die we kennen uit Romeins 
Italië hadden een palaestra. Men zou zelfs kunnen stellen dat – met 
uitzondering van de Thermen van Agrippa en de baden van Titus in Rome 
– er in Romeins Italië geen publieke baden uit de eerste eeuw na Christus 
zijn die qua grootte en rijkdom kunnen wedijveren met de publieke baden 
in Pompeii. De publieke baden in Ostia zijn weliswaar groter, maar dateren 
uit een latere periode; hetzelfde geldt voor de enorme keizerlijke 
badgebouwen die vanaf de vroege tweede eeuw in de stad Rome werden 
gebouwd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat badgebouwen uit de 
periode waarover het hier gaat niet altijd even makkelijk identificeerbaar zijn 
in het archeologische materiaal: ze laten zelden zichtbare sporen na boven 
de grond, en worden vaak slechts gevonden door opgraving. Daarbij komt 
dat veel latere badgebouwen werden gebouwd op de locatie van 
voorgangers, waarbij de sporen van wat er eerder stond zijn verdwenen: 
onze beste informatie over Romeinse badcultuur komt uit de tweede en 
derde eeuw, ook voor steden als Cumae, Pozzuoli en Napels.30 Binnen Italië 
steekt Pompeii overigens dan nog steeds gunstig af vergeleken met vele 
andere steden: er is een beperkt aantal steden met één wat groter 
badcomplex, maar afgezien van Rome en Ostia geen met twee of drie. In 
Romeins Afrika en Asia Minor vinden we dit wel: een stad als Timgad had 
uiteindelijk twaalf publieke badcomplexen, waarvan er drie een omvang 
hadden die vergelijkbaar is met de Pompeiaanse badgebouwen.31 Hetzelfde 
geldt voor een stad als Ephesus, waar uiteindelijk vijf monumentale 
badcomplexen verrezen, waarvan drie op een enorme schaal. 32 Voor het 
merendeel stammen deze complexen echter ook weer uit de tweede eeuw. 
Met andere woorden: op basis van het bekende archeologische materiaal 
had Pompeii voor de late republiek en vroege keizertijd een behoorlijke 
hoeveelheid grote publieke badgebouwen, en zeker in Italië waren er veel 
steden, ook middelgrote en grote, die nooit een vergelijkbare hoeveelheid 
grote badgebouwen zouden krijgen.  

                                                 
30 Voor een overzicht van Romeinse badcomplexen zie: I. Nielsen, Thermae et Balnea: 
The architecture and cultural history of  Roman public baths (Aarhus 1990).  
31 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze baden: Y. Thébert, Thermes 
Romains d’Afrique du Nord et leur contexte Méditerranéen (Rome 2003) 229-243. 
32 Zie: A. Farrington, The Roman Baths of  Lycia. An Architectural Study (Ankara 1995) 
167. Farrington laat in zijn overzicht de kleinere baden van Varius weg. Voor deze 
baden zie: P. Scherrer, Ephesus. The New Guide (s.l. 2000) 120-121. 
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Spektakelarchitectuur 
 
Pompeii had al vanaf de vroege eerste eeuw voor Christus een stenen 
amfitheater en twee theaters. Het amfitheater was, zo weten we uit de 
bouwinscriptie, een product van de eerste jaren na de stichting van de 
colonia, en werd gebouwd rond 70 voor Christus (afb. 6).33 Daarmee is dit 
het oudste met zekerheid dateerbare amfitheater dat we kennen, hoewel de 
amfitheaters van steden als Cuma, Puteoli en Liternum grofweg uit dezelfde 
periode zouden kunnen stammen. 34  Er zijn maar weinig amfitheaters 
bekend uit de late republiek, en veruit de meeste republikeinse amfitheaters 
komen uit Campanië.35 De overgrote meerderheid van de amfitheaters in de 
rest van Romeins Italië stamt uit de keizertijd, en vooral uit de eeuw 
volgend op de constructie van het Colosseum in Rome.36 Dat Campanië er 
zo vroeg bij was kan in de eerste plaats cultureel geduid worden: van 
oudsher was hier grote belangstelling voor gladiatorengevechten. Toch is 
dat niet het hele verhaal. Ook in Latium en Etrurië waren 
gladiatorengevechten van oudsher populair, maar hier nam de constructie 
van amfitheaters niet zo’n hoge vlucht als in Campanië het geval was: een 
paar uitzonderingen daargelaten dateren de amfitheaters in deze regio’s uit 
de keizertijd. Het is aannemelijk dat de rijkdom van Campanië – en met 
name van de Golf van Napels – ook hier weer een rol in speelde: er waren 
immers ook alternatieven voor een permanent, stenen amfitheater, zoals 
tijdelijke constructies van hout.37  
 

                                                 
33 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 72-74. 
34 Over amfitheaters  uit de republikeinse periode zie:  Welch, The Roman Amphitheatre. 
From Its Origins to the Colosseum (Cambridge 2007) 72-101. 
35 Zie het kaartje in Welch, Amphitheatre, 191. 
36 J. Patterson, Landscapes and Cities. Rural Settlement and Civic Transformation in Early 
Imperial Italy (Oxford 2006) 134-138. 
37 Vergelijk: Welch, Amphitheatre, 89. 



Pompeii in perspectief 
 

 
55 

 
Afb. 6: Pompeii, Amfitheater, arena en tribunes. Foto: Miko Flohr. 

 
Het grote theater van Pompeii was ouder dan het amfitheater en 

wordt gedateerd in de tweede eeuw voor Christus – net als een aantal 
andere theaters in Campanië, zoals dat van Cales, Capua en Teanum.38 Ook 
hier geldt weer dat Pompeii eerder een permanent theater had dan Rome en 
veel andere steden in Italië: de enige theaters waarvan vaststaat dat ze 
significant ouder zijn dan het theater van Pompeii zijn de theaters van een 
aantal Griekse steden in Zuid-Italië en op Sicilië. De oudste theaters in 
Latium dateren uit de eerste eeuw voor Christus, en de bouw van theaters 
neemt in Italië pas echt een grote vlucht in de Augusteïsche periode – 
vermoedelijk onder invloed van de monumentale theaters van Marcellus en 
Pompeius die kort daarvoor in de stad Rome waren neergezet. In deze 
periode wordt het theater van Pompeii grondig gerenoveerd en uitgebreid 
met een nieuwe ring aan zitplaatsen en een scenae frons – de monumentale 
façade die de achtergrond vormt van het podium. Het theater van Pompeii 
was, misschien mede als gevolg van de vroege datering, niet bijzonder groot. 
Ook na de uitbreiding was het maar iets groter dan het Augusteïsche theater 
van Herculaneum, en nog steeds veel kleiner dan zijn generatiegenoten in 
Noord-Campanië.39  

                                                 
38 Pesando en Guidobaldi, Pompei,  62-63. Voor een recente, min of meer volledige 
catalogus van theaters uit de Romeinse wereld zie F. Sear, The Roman Theatre 
(Oxford 2007). 
39 Vergelijk de omvang van de Campaanse theaters als genoemd in Sear, The Roman 
Theatre, 122-139. 
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 Ronduit bijzonder was echter dat Pompeii al rond 70 voor Christus 
naast het theater een theatrum tectum of odeion kreeg.40 Net als het amfitheater 
stamt dit gebouw uit de eerste jaren na de stichting van de kolonie, en net 
als bij het amfitheater waren de Romeinse burgers die de kolonie bestierden 
direct betrokken bij de aanleg ervan. Hoewel het in de keizertijd voor grote 
steden in Asia Minor niet ongebruikelijk zou worden om naast het theater 
nog een tweede theater of een odeion te bouwen, was dit in de late republiek 
en in Italië uitzonderlijk. Behalve Pompeii kreeg in Campanië ook Napels 
uiteindelijk een theater en een odeion – net als in Pompeii vlak naast elkaar 
gelegen – maar deze worden beide in de Augusteïsche periode gedateerd.41 
In Rome wordt pas ten tijde van Domitianus een odeion gebouwd, en de 
meeste odeia die we kennen dateren pas uit de tweede eeuw na Christus: op 
Sicilië kreeg Taormina ten tijde van Hadrianus een odeon naast het 
theater. 42 Het odeion naast het Griekse theater van Catania dateert nog van 
na die tijd. 43 Slechts in Syracuse op Sicilië waren er al vanaf de tweede eeuw 
voor Christus twee theaters (maar geen odeion). 44  Ook als het op 
spektakelarchitectuur aankomt blijkt Pompeii dus al vanaf een vroeg 
moment bijzonder goed bedeeld te zijn geweest. 
 
 
Discussie 
 
Pompeii had een uitzonderlijke verzameling aan publieke gebouwen en 
monumenten waarvan te vaak ten onrechte is verondersteld dat ze min of 
meer representatief zijn voor Romeinse steden uit de eerste eeuw na 
Christus. Het tegendeel is het geval: er waren maar weinig steden in 
Romeins Italië die in deze periode de vergelijking met Pompeii konden 
doorstaan, en behoudens Rome waren de meeste van deze steden gelegen in 
de directe omgeving van Pompeii: in Campanië aan de baai van Napels. 
Pompeii heeft dus optimaal geprofiteerd van de bijzondere regionale 
context waarin het gelegen was.  
 Het hier gegeven beeld is niet compleet, uiteraard. Tot op zekere 
hoogte zou men wellicht ook religieuze architectuur nog kunnen gebruiken 

                                                 
40 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 64-66. 
41 Sear, Roman Theatre, 126. 
42 Ibidem, 193-194. 
43 Ibidem, 187. 
44 Ibidem, 191-192. 
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om Pompeii in perspectief te plaatsen, al is de omvang en complexiteit van 
deze dataset veel groter dan die van de hier besproken gebouwtypen, en is 
zij minder goed in kaart gebracht. Om toch een indruk te geven: naast de 
reeds genoemde tempel aan de kop van het forum en de oude Apollotempel 
direct ten westen ervan waren er echter nog drie tempels die in ieder geval 
visueel een grote impact hadden op het stadsbeeld van Pompeii: de grote 
tempel van Venus (tweede eeuw voor Christus) en de zogenaamde Dorische 
tempel (zesde eeuw voor Christus) domineerden de zuidrand van de stad en 
waren zichtbaar vanuit de wijde omtrek.45 In de Augusteïsche tijd werd iets 
ten noorden van het forum, op het drukke kruispunt van de Via della 
Fortuna en de Via del Foro bovendien een tempel gebouwd ter ere van 
Fortuna Augusta. 46  De as van deze tempel was iets naar het noorden 
gedraaid, zodat de façade goed zichtbaar was voor het verkeer dat vanuit 
Napels en Herculaneum het stadscentrum van Pompeii naderde. Met vijf 
monumentale tempels op prominente plaatsen in het stadscentrum was 
Pompeii ruimschoots voorzien, maar het is moeilijk dit goed in perspectief 
te plaatsen: er is te weinig bekend over de religieuze landschappen van 
steden van vergelijkbare omvang. De meeste middelgrote en grote steden 
van Romeins Italië hadden echter waarschijnlijk minder, en, voor zover we 
kunnen overzien, in ieder geval kleinschaliger tempels in het stadscentrum: 
vaak vinden we in dit soort steden één of twee, soms drie wat grotere 
tempels in de directe omgeving van het forum, en niet meer dan dat, en 
vaak zijn ze minder monumentaal dan de tempels van Pompeii. Ook in dit 
opzicht zou Pompeii dus wel eens geprofiteerd kunnen hebben van de 
sociaaleconomische rijkdom van de Baai van Napels.  
 Het hier geschetste beeld rekent af met het idee dat we Pompeii 
moeten benaderen als typische of gemiddelde Romeinse stad. Dit werpt ook 
ander licht op het welbekende Pompeiaanse atriumhuis: als Pompeii 
bovengemiddeld voorzien was van publieke gebouwen en monumenten, 
hoe representatief zijn dan de grote en rijkelijk gedecoreerde atriumhuizen 
van de Pompeiaanse elite die het vertrekpunt vormen van verreweg de 
meeste analyses over huisarchitectuur en wooncultuur in de Romeinse 
wereld? Deze vraag laat zich lastig direct beantwoorden omdat tot op heden 
geen analyse is gemaakt waarin het Pompeiaanse materiaal kritisch wordt 
vergeleken met huizen uit andere steden maar het hier betoogde noopt tot 
                                                 
45 Tempel van Venus: Pesando en Guidobaldi, Pompei, 35-37. Dorische Tempel: 
idem, 58-59. 
46 Pesando en Guidobaldi, Pompei, 54-55. 
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de nodige bescheidenheid: wellicht was het Pompeiaanse materiaal helemaal 
niet zo representatief en waren de klassieke atriumhuizen van Pompeii 
bovengemiddeld groot, bovengemiddeld complex en bovengemiddeld rijk 
gedecoreerd; waren er voor de grootste en rijkst gedecoreerde huizen in 
Pompeii – zoals de luxe villa’s die aan de westzijde van de stad over de baai 
van Napels uitkeken – in veel steden überhaupt wel parallellen? In steden 
als Norba, Saepinum, Fregellae en Paestum, waar veel huizen uit de late 
republiek en vroege keizertijd zijn opgegraven, zien we in ieder geval vooral 
veel kleine en middelgrote huizen, en nauwelijks complexen die zich in 
omvang of rijkdom kunnen meten met de grootste Pompeiaanse huizen 
(afb. 8). 47  Hetzelfde geldt voor steden als Solunto, Monte Iato en 
Morgantina op Sicilië en voor Delos, dat tot bloei kwam in dezelfde periode 
waarin in Pompeii de eerste grote stadsvilla’s verschenen. 48 Natuurlijk was 
er in de Griekse wereld óók sprake van een andere architectonische traditie, 
maar dat verklaart nauwelijks het enorme verschil in schaal en rijkdom. 
Totdat het grondig onderzocht is, moeten we ervan uitgaan dat de grote 
Pompeiaanse atriumhuizen niet bijster representatief zijn voor de 
wooncultuur van Romeins Italië, laat staan voor die van de Romeinse 
wereld als zodanig. 

                                                 
47 Zie: P. Carfora, S. Ferrante en  S.  Quilici Gigli, ‘Edilizia priavat  nell’Urbanistica di 
Norba tra la fine del III e l’inizio del I secolo a. C’ in: M. Bentz en C. Reusser ed., 
Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser (Wiesbaden 2010) 233-242. G. 
Battaglini en F.  Diosono, ‘Le domus di Fregellae: case aristocratiche di ambito 
coloniale’ in: Bentz en Reusser, Häuser, 217-232; G. de Benedittiis, M. Gaggiotti en 
M. Matteini Chiari, Saepinum (Campobasso 1993); I.  Bragantini, Poseidonia-Paestum V. 
Les Maisons Romains de l’Îlot nord (Rome 2008). 
48 Zie: M. Wolf, Die Häuser von Solunt und die Hellenistische Wohnkultur (Mainz 2003); 
B. Tsakirgis, The Domestic Architecture of  Morgantina in the Hellenistic and Roman Periods 
(Princeton, NJ 1984); M. Trümper, Wohnen in Delos. Ein Baugeschichtliche Untersuchung 
zum Wandel der Wohnkultur in hellenistischer Zeit (Rahden 1998); L. Nevett, House and 
Society in the Ancient Greek World (Cambridge 1999). 
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Afb. 7: Pompeii, Huis van de Faun (VI 12), plattegrond. Huis met 
twee atria en twee peristylia. Kaart: Miko Flohr op basis van J. 
Dobbins en P. Foss ed., World of  Pompeii (Londen 2007). 

 
Pompeii was centraal gelegen in de rijkste regio van het rijkste deel van de 
Romeinse wereld en zoals hier betoogd is, getuigen de materiële resten van 
de stad daarvan. De implicatie hiervan is dat Pompeii feitelijk totaal niet 
geschikt is voor de traditionele rol van archetypisch schoolvoorbeeld die de 
stad op het eerste gezicht zo goed lijkt te passen: het is alsof je Nederland 
wil uitleggen aan de hand van Wassenaar, Bloemendaal of Blaricum. Dit 
leidt in zekere zin tot een paradox, aangezien de kwaliteit van het 
Pompeiaanse materiaal maakt dat er vrijwel geen aspect van Romeins 
stedelijk leven te bedenken is waarover Pompeii geen cruciale informatie 
levert: Pompeii is zowel atypisch als onmisbaar. Dit maakt het des te 
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belangrijker om, zeker daar waar het Pompeiaanse materiaal uniek is en 
geen parallel kent, goed te begrijpen uit wat voor historische context het 
voortkomt, en in hoeverre die context verschilt van andere contexten. In 
dat opzicht is er nog veel werk te verrichten: vergelijkende analyses die 
stadsgrenzen overschrijden staan voor wat betreft de Romeinse wereld 
zowel kwantitatief als kwalitatief nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd is 
het belangrijk niet te vergeten dat atypisch iets anders is dan historisch 
irrelevant: juist vanwege de centrale ligging in het schatrijke hart van de 
Romeinse wereld geeft Pompeii een uniek zicht op de effecten van de groei 
van de Romeinse politieke en economische macht op de dagelijkse 
stedelijke leefwereld van de Romeinse elite. In de context van de 
geschiedenis van het Romeinse rijk is dat beslist niet onbelangrijk, en met 
name de geschiedenis van het Pompeiaanse forum, de Pompeiaanse 
badcomplexen en de Pompeiaanse spektakelarchitectuur laten zien hoe 
groot die effecten vanaf de late republiek konden zijn.  
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The city of Pompeii is at once both entirely typical of an ancient Roman city 
and entirely unique – not just because of its destruction and preservation – 
but because every town, every city, as much as it is representative of the 
time and culture in which it originates, has its own development, 
characteristics, and composition. As such, studying any aspect of life in 
Pompeii both informs the historian of daily life in the Roman world, and of 
the idiosyncrasies and facets that make Pompeii Pompeii. One feature of 
Pompeii that makes it function in such a way is the abundant writing found 
on the walls of the city – whether carved monumentally, painted 
professionally, or scratched by an idle passer-by – that allows an 
examination of the city in a way that is nearly impossible for any other place. 
The written remains of the city allow the examination of named individuals, 
to the point that many who work in Pompeii for any period of time can gain 
a sense of feeling like they personally know some of the cities inhabitants. 
At the same time, these texts allow groups – not just families but larger 
social groups – to be identified and studied.  
 It is this material that allows a new methodology to be applied to the 
city: social network analysis (SNA). 1  SNA is a methodology utilised in 
sociology and anthropology – and now increasingly in ancient history and 
archaeology – as a means to map and measure the relationships, interactions 
and connections between people who form part of a group or community. 
Network theory is based on the idea that an individual’s actions in life 
depend, in part, on how that individual is tied into a larger web of social 
connections, and that the success or failure of the society as a whole can be 
determined by the patterns of their internal structure. Using these measures 
allows the analyst to distinguish between the primary connectors, the core 
members who bridge the links of the community between various clusters, 
and those who are isolated or on the periphery of the network. Developing 
this type of map of a community not only allows the larger network to be 
analysed, but also allows smaller connections and groups to be examined, 
thus providing a detailed understanding of how a community functions 

                                                 
1 For a general introduction to SNA see: C. Prell, Social Network Analysis: History, 
Theory and Methodology (London 2011). 
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socially. Using inscriptions, it is possible to map the way individuals are 
connected to each other, how certain parts of daily life function, and to 
what extent certain families dominated civic, political or religious life. It is 
the tie between religious and political life that is the focus of this study. 

Religion and politics went hand in hand in the ancient world, as 
honouring the gods was inexorably tied to every aspect of life, determining 
the success and well-being of country, city, family, and individual. From the 
Empire-wide Pantheon of gods focused around the Capitoline triad to the 
lares worshipped in the home, demonstrations of piety were a cornerstone 
of Roman life. To this end, the priests and priestesses charged with 
overseeing dedications to the gods had an important place in the social 
structure of the ancient city, and were therefore closely tied to political life. 
Certainly in Republican Rome, the most influential priesthoods were filled 
by those who had been, or would be, consul. The lists of priestly colleges 
that survive from Rome demonstrate that the priesthoods were 
monopolized by elite families, and that the names of those occupying 
priestly offices were virtually identical to the leading politicians and generals 
of the time.2 The priesthoods and secular magistracies were never clearly 
separated, and thus there is an assumption that ‘the actions of the colleges 
and their members were entirely motivated by politics’. 3  This was not 
simply a matter of politicians using religion to gain power, but was, in fact, 
believed to be a mandate that originated with the very founding of the 
Republic: 
 

Among the many divinely-inspired expedients of government 
established by our ancestors, there is non more striking than that 
whereby they expressed their intention that the worship of the gods 
and the vital interests of the state should be entrusted to the direction 
of the same individuals, to the end that citizens of the highest 
distinction and the brightest fame might achieve the welfare of 
religion by a wise administration of the state, and of the state by a 
sage interpretation of religion.4 

 
In Pompeii, however, this connection is less clear. There are a number of 
men who do serve both as politicians and priests, but there are also a 
                                                 
2 M. Beard et al., Religions of  Rome, Volume I (Cambridge 1998) 103.  
3 Beard et al. Religions, 104; P. Castrén, Ordo Populusque Pompeianus: Polity and Society in 
Roman Pompeii (Rome 1975, 1983) 68. 
4 Cicero, De Domo Sua, 1.  
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number of women holding office as priestesses who are tied to political 
families. In essence, it appears that there are a number of elite families 
(particularly in the Augustan period) who provide a significant number of 
magistrates (male) and priestesses (female). Using the epigraphic material 
and the principles of SNA, the familial connections between magistrates 
and known religious representatives will be explored in order to determine 
whether or not this link was a normative approach to maintaining power 
amongst elite families.   
 
 
Religion in Pompeii 
 
Temples abound in Pompeii – both within the city limits and in the 
extramural environment. Those within the urban centre are concentrated in 
two areas – around the Forum in Regio VII and between the Triangular 
Forum and theatre district in Regio VIII, and date to both the pre- and 
post-colonial periods. 5  The earliest sanctuary, that dedicated to Apollo, 
dates to the sixth century BC and shows continued use until the eruption in 
AD 79. 6  Other early religious foundations include a temple to 
Minerva/Hercules in the area of the Triangular Forum, built in the sixth 
century and renovated in the fourth century BC, and Jupiter, Isis, and 
Asclepios gain temples in a flurry of building activity in the second century. 7 
Stamper argues the dedication to Jupiter was an example of the self-
Romanisation taking place in Pompeii decades prior to actual colonization, 
which was then re-dedicated to the Capitoline Triad upon the establishment 
of the colony in 80 BC.8 What may seem to be the most important temple 
complex (certainly the largest) sits just beyond the city walls, that which is 
                                                 
5 The extra-mural temples,  however,  are all  dated to  the pre-Roman period. A.M. 
Small, ‘Religion in the Roman Period’ in: J. Dobbins and P. Foss ed., The World of 
Pompeii (London 2007) 184-211: 184-185.  
6 S. De Caro, ‘The First Sanctuaries,’ in: J. Dobbins and P. Foss ed., The World of 
Pompeii (London 2007) 73-78: 73. 
7  De Caro, ‘First Sanctuaries’, 74-75, 77-79; W. van Andringa, ‘Statues in the 
Temples of Pompeii: Combinations of Gods, Local Definitions of Cults, and 
Memory of the city’ in: B. Dignas and R.R.R. Smith ed., Historical and Religious 
Memory in the Ancient World (Oxford 2012) 83-115: 90. 
8 J. Stamper, ‘The Capitoline Temples of Rome and its Colonies: Cosa and Pompeii’ 
in: T. Kaizer et al. ed., Cities and Gods: Religious Space in Transition (Leuven 2013) 9-20: 
15-16; Small, ‘Roman Period’, 184-185. 
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dedicated (or rather, re-dedicated) to Venus. 9  The importance of this 
particular goddess is a reflection of her role as patron deity of the city, 
which is evident in the official name of Pompeii: Colonia Veneria Cornelia. 10 
In the Augustan period two more temples are constructed, one the Temple 
of Augustan Fortune, and the other (most likely) dedicated to the Genius of 
Augustus. 11 Despite the number of temple complexes found in Pompeii, 
there is some difficulty in understanding religious practice due to the 
inability to completely reconcile the temples with known priesthoods. There 
is very little epigraphic evidence that attests the worship that would have 
taken place in the temples scattered throughout the city. No priests of 
Jupiter, Isis, or Minerva are known. There are priestesses of Ceres, and two 
priests dedicated to Mars, but no known location for either of these gods 
worship. Perhaps most surprising is the case of Apollo: his temple is the 
oldest and longest standing in Pompeii, yet the only evidence for direct 
worship of this god is a mention of the sponsorship of games given in 
honour of Apollo (ludi Apollinones) in a funerary inscription.12 
 There are three common names used to denote a religious role as 
fulfilled by a specific person found in Pompeii.13 These are sacerdos, flamen, 

                                                 
9 The original temple foundations pre-date co lonization, but debate remains as  to 
the exact  deity worshipped. It is generally accepted that  this was likely a sanctuary 
for a goddess of local, Italianate origin, possibly Mefitis, with whom Venus was 
later amalgamated. The re-dedication and renovation of the temple took place in 
the colonial period, with Venus chosen as the patron goddess of the city because of 
the close ties  Sulla had  to her.  See M. Carroll,  ‘Exploring the sanctuary of Venus 
and its sacred grove: politics, cult and identity in Roman Pompeii’, PBSR 78 (2010) 
63-106. 
10 CIL X 787; also found in its abbreviated form ‘c.c.V.C.’ in CIL IV 3340.28, 
3340.141, 3340.142, 3340.143, 3340.144, 3340.147, and 3340.148. 
11 There is some debate if this was in fact dedicated to the Genius of the colony or 
to the Genius of Augustus. However, renovations in  the Vespasianic period seem 
to suggest it was used for the emperor cult,  even if that was not the original 
intention. See I. Gradel, ‘Mamia's dedication: emperor and Genius: the imperial cu lt 
in Italy and the Genius Coloniae in Pompeii’, ARID XX (1992) 43-58. 
12 CIL X 1974d; V. Campbell,  The Tombs of  Pompeii: Organisation, Space, and Society 
(London 2015) 338; Small, Roman Period, 186. 
13 Other terms used to denote lower offices have been excluded from this study 
such as the ministri who oversaw the shrines  in neighbourhoods and crossroads, 
commonly posts held by freedmen, and auguri who were charged with reading signs, 
thus not serving any one particular god. 
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and pontifex. 14  The terms of sacerdos and flamen appear to be 
interchangeable. 15  Marcus Holconius Rufus, for example, is listed as a 
sacerdos of Augustus in two texts (CIL X 830, 837), but as a flamen of 
Augustus in three others (CIL X 838, 947, 948).16 Likewise, both a flamen 
and a sacerdos of Mars are attested epigraphically. 17 Searching for these 
terms (both male and female) in the epigraphic record, twenty-two named 
individuals have been identified that held one (or more) of these three titles 
(see Table 1).18 For four of them, the text that names them to this office is 
the only evidence for them or someone bearing their family name, and thus 
little can be done in terms of exploring their wider political or religious 
network. 19  One, Amandus, is slightly problematic because it is only a 
cognomen (the third part of a Roman name). An additional inscription (CIL X 
8071) attests an Helvius Amandus, which when taken into consideration 
with an electoral dipinto in which an Amandus supports the election of 
Gnaeus Helvius Sabinus (CIL IV 7213), may provide evidence that he was a 
member of this family, although it is impossible to say if he was a libertus or 
citizen. He does appear to be quite busy as a rogator (collector of votes), 
additionally supporting at least four other candidates. This might lend some 
weight to the idea of his status as a freedman, being lent to associates of his 
former owner for purposes of campaigning. Chiavia speculates that his 

                                                 
14 These terms are all defined as priests, and are only distinguished by the divinity 
being worshipped and membership in different priestly colleges. Whilst this is of 
consequence in Rome, there seems to be little differentiation present in Pompeii.  
15 These terms are somewhat problematic, however,  as Flaminates appear, from 
epigraphic testimony elsewhere in  Italy,  to be held  for a term of one year,  unless 
specifically attested as f lamen perpetuus. Furthermore, the title f lamen Caesaris Augusti 
was used to  indicate any reigning emperor.  H. Mouritsen and I.  Gradel,  ‘Nero in 
Pompeian Politics: Edicta Munerum and Imperial Flaminates  in Late Pompeii’, 
ZPE 87 (1991) 145-155: 149; Mouritsen and Gradel, ‘Imperial Flaminates’, 149.  
16 The Latin inscriptions of Pompeii are primarily compiled in volumes IV (parietal 
inscriptions) and X (lapidary inscriptions) of the Corpus Inscriptionum Latinarum. 
Additional texts are published in L’Année Épigraphique (AE) or Ephemeris Epigraphica 
(EE).  
17 CIL IV 879 = ILS  6364, CIL X 797 = ILS  5004 = AE 2000:  243,  and CIL IV 
1266. 
18 There are six further texts  that name either sacerdoti or f lamini but are fragmentary 
and thus do not contain a name. CIL IV 3882, 7349, 7996, 8968, CIL X 798, 974. 
19 Aquiva Quarta, Heia Rufula, daughter of Marcus, and Heia Rufula, daughter of 
Lucius (CIL X 812) and Lassia (CIL X 1074b = ILS 5053.2). 
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priesthood might be one dedicated to Isis, but the evidence for this is 
somewhat tenuous, based entirely on dipinti (a painted inscription). 
Amandus independently serves as rogator for both Gaius Cuspius Pansa 
and Gnaeus Helvius Sabinus (CIL IV 1011, 787), who are also supported 
collectively by worshippers of Isis. 20  The one remaining person whose 
network cannot be further expanded is Valerius. Though there are 
numerous other members of this gens attested in Pompeii, including Lucius 
Valerius Flaccus who served as duovir (official style of two joint magistrates) 
in AD 1-2 (CIL X 884, 891), without a praenomen (Roman personal name), 
filiation, or further attestations it is impossible to either date this text or 
place him properly within his familial group.21  
 The inscriptions naming the twenty-two individuals who occupied 
religious offices were thus compared and analysed in order to determine 
familial associations, date and title of office and divinity served. This 
information was then used to map relationships between members of the 
same gens, with the aim of connecting religious and political personages. 
The results, presented in table 1, demonstrate that the majority of those 
who held a priestly appointment were related to someone serving as a 
magistrate.  
 
 
Table 1: Epigraphic Attestations of Priests & Priestesses 
 
 Name Title References Date Network 
1 Alleia sacerdos 

Veneris et 
Cereris 

EE VIII.315 = 
EE VIII.855 = 
ILS 06371 = 
AE 1891: 113 

Neronian 
/Flavian 

daughter of 
3, relative of 
2? 

2 Alleia 
Decimilla 

sacerdos 
publica 
Cereris 

CIL X 1036 Tiberian  daughter, 
wife of 
magistrates, 
mother of 
decurion 

3 Cn. Alleius 
Nigidius 
Maius  

f lamin 
Caesar 
Augustus 

CIL IV 1180 = 
AE 1949: 9  

Neronian - 
Flavian 

father of 1, 
relative of 2? 

                                                 
20 C. Chiavia, ‘Programmata’: Manif esti Elettorali nella Colonia Romana di Pompei (Torino 
2002) 195. 
21 Castrén, Ordo Populusque, 233. 
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4 Amandus sacerdos CIL IV 7231 = 
AE 1913: 80; 
CIL IV 7900 = 
AE 1913: 87 

Flavian possible 
freedman of 
magistrate 

5 Aquvia 
Quarta 

sacerdos 
publica 
Cereris 

CIL X 812 Augustan 
/Tiberian 

n/a 

6 Clodia sacerdos 
publica 
Cereris/ 
sacerdos 
publica 

CIL X 1074a  = 
ILS 5053.1; 
Campbell 2015: 
PNc37 

Augustan  daughter of 
magistrate 

7 C. Cuspius 
Pansa (II)  

pontif ex CIL X 791 = 
ILS 6360a 

Neronian father & son 
of 
magistrates 

8 Eumachia sacerdos 
publica 

CIL X 810 = 
ILS 3785 = AE 
2001: 793 = AE 
2006: 249; CIL 
X 811; CIL X 
812; CIL X 813 
= ILS 6368 = 
AE 2006: 249 

Augustan 
 

wife & 
mother of 
magistrates 

9 Heia Rufula 
(daughter of 
Marcus) 

sacerdos 
publica 
Cereris 

CIL X 812 Augustan relative of 
10? 

10 Heia Rufula 
(daughter of 
Lucius) 

sacerdos 
publica 
Cereris 

CIL X 812 Augustan  relative of 9? 

11 Holconia sacerdos 
publica 

CIL X 950 = 
CIL X 951 

Augustan  sister of 12 
& 13 

12 M. Holconius 
Celer 

Augustus 
sacerdos/ 
sacerdos 
divus 
Augustus22 

CIL X 840 = 
ILS 6362; CIL 
X 943-944; CIL 
X 945 = ILS 
6362a; CIL X 
946 

Augustan brother of 
11 & 13 

                                                 
22 Change in name for Augustus demonstrates chronology: CIL X 840, X 943-44 
are sacerdos Augusti but CIL X 945-46 are for sacerdos divi Augusti, indicating that 
Augustus has died and the title of his priesthood has subsequently changed. 
Mouritsen and Gradel, ‘Imperial Flaminates’, 149. 
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13 M. Holconius 
Rufus 

Augustus 
Caesar 
sacerdos23/ 
Augustus 
sacerdos/ 
f lamin 
Augustus/ 
f lamin 
Caesar 
Augustus 

CIL X 830 = 
ILS 6361b; CIL 
X 837  = ILS 
6361; CIL X 838 
= ILS 6361a; 
CIL X 947; CIL 
X 948 
 

Augustan brother of 
11 & 12 

14 Istacidia 
Rufilla 

sacerdos 
publica 

CIL X 999 = 
ILS 6370 

Augustan relative of 
magistrate 

15 Lassia sacerdos 
publica 
Cereris 

CIL X 1074b = 
ILS 5053.2 

Augustan 
(?) 

related to 
6? 24 

16 D. Lucretius 
Satri Valens 

f laminis 
Neronius 
perpetui25 

CIL IV 7992 = 
AE 1915: 61a = 
AE 1991: 433; 
CIL IV 1185 = 
AE 1991: 433; 
CIL IV 3884 = 
ILS  5145 = AE 
1991: 433; CIL 
IV 7995 = AE 
1937: 126 = AE 
1991: 433 

Neronian - 
Flavian 

relative of 17 
& 18 & 
other 
magistrates 

                                                 
23 Dated to 2 BC, earliest attestation for this office in Pompeii. Mouritsen and 
Gradel, ‘Imperial Flaminates’, 149. 
24 Castrén, Ordo Populusque, 71, 181 states that the Lassii were one of the most 
important wine producing families of Campania, and further concludes that 
someone in the family married into that of the Clodii, thus transferring their lands 
to the Clodii family.  This appears to  be conjecture based on nothing more than the 
inclusion of Lassia in  the funerary inscription of the Clodii. See:  Campbell,  Tombs of 
Pompeii, 338-339. 
25 This is an unusual title, and Satri Valens is the only person known to hold a 
f laminate in perpetuity in Pompeii. It is  likely he received the title sometime between 
AD 50 and 54 when Nero bore the named titles: he was adopted in 50 and Claudius 
died in 54 thus changing his titles. It has been argued that the priesthood of the 
living emperor was something separate from this post, thus making it impossible 
for him to  update the title of his  f laminate after Nero became emperor in  AD 54.  
Mouritsen and Gradel, ‘Imperial Flaminates’, 149-150. 



Politicians and Priestesses 
 

 
69 

17 M. Lucretius f lamin 
Martis 

CIL IV 879 =  
ILS 6364 

unknown decurion/ 
relative of 16 
& 18 & 
other 
magistrates 

18 M. Lucretius 
Decidianus 

pontif ex  CIL X 788 = 
ILS 6363b = 
AE 2000: 296; 
CIL X 789 = 
ILS 6363c = 
AE 2000: 296 

Flavian relative of 16 
& 18 & 
other 
magistrates 

19 Mammia sacerdos 
publica 

CIL X 998 = 
ILS 6369; CIL 
X 816 = AE 
1992: 271 = 
1995: 298 = 
2001: 793 = 
2002: 333 = 
2003: 276 = 
2003: 315 

Augustan n/a 

20 Sp. Turranius 
Proculus 
Gellanius 

f lamen 
Dialis, 
f lamen 
Martialis, 
pontif ex 

CIL X 797 = 
ILS 5004 = AE 
2000: 243 
 

Claudian magistrate 

21 Valerius sacerdos 
Martialis 

CIL IV 1266 unknown relative of 
magistrate?  

22 Vibia Sabia sacerdos Iulia 
Augusta26 

CIL X 961 Neronian relative of 
magistrate 

 
 
 
Religious and Political Families 
 
For all of the evidence presented here, it is quite clear that, as in Rome, 
politics and magistrates go hand in hand. The exception, where an 
individual holding a religious office cannot be linked to an elected official or 
a larger family network that is politically active, it is due to lack of the 
necessary evidence. The close relationship between politics and priestesses 

                                                 
26 Castrén, Ordo Populusque, 72 suggests this refers to Agrippina, not Livia.  
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is particularly evident in the worship of Venus. Only one woman, Alleia, in 
office in the Neronian or Flavian period, is named specifically as a sacerdos 
Veneris, which seems a tad bit odd in a city that worshipped Venus as their 
patron goddess. There are, however, four women who are identified as 
sacerdos publica in inscriptions that do not specify the deity worshipped. The 
logical conclusion reached by many Pompeian scholars, is that any woman 
named as a ‘public priestess’ was in fact charged with honouring Venus on 
behalf of the city.27 That the women known to us who bore this title – 
Eumachia, Mammia, Holconia, and Istacidia Rufilla – all come from 
prominent families of the Augustan period lends weight to this theory. 
Eumachia and Mammia, (and Holconia, via the association of her brothers’ 
works) in particular, were responsible for large-scale building programmes 
in the Forum that were viewed as promoting Augustan ideology – piety 
especially.28  
 However, what is particularly interesting, and perhaps somewhat 
unexpected considering the fundamental nature of interdependence of 
politics and religion in Rome, is that the evidence, whilst it does show 
strong connections between religious and political personages, does not 
demonstrate longevity in these connections. The political lives of these 
families barely last more than a single generation. The Holconii family, for 
example, are viewed as one of the leading families of Pompeii, yet the three 
most prominent members of the family, simultaneously holding multiple 
political and religious appointments between them, are siblings. Although 
the family continues to be visible in the epigraphic record,29 it is not until 
the Flavian period, a generation later, that another Holconius holds political 
office, but none hold priesthoods again. 30  In fact, the only family that 
demonstrates a multi-generation ability to influence politics and religion 
simultaneously is the Alleii.31 This success, may, however, be in part due to 
the fact that there appear to be at least two distinct groups of the gens. 
Earliest attestation of the family comes from the Augustan period, with two 
inscriptions naming Marci Alleii. The first is Marcus Alleius Ferox, named 

                                                 
27  Castrén, Ordo Populusque, 70-72; M. Beard, Pompeii:  The Lif e of  a Roman Town 
(London 2015) 215. 
28 Campbell, Tombs of  Pompeii, 114-119; Gradel, ‘Mamia’s Dedication’.  
29 See: Castrén, Ordo Populusque, 176. 
30 Marcus Holconius Priscus is known entirely from electoral dipinti, running for 
both aedile and duovir.  
31 See: Castrén, Ordo Populusque, 133. 
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in a dedicatory inscription to Fortunae Augusta in AD 8. 32 The tomb of 
Marcus Alleius Minius, a schola found outside the Porta di Stabia, names a 
second Augustan man of this family, perhaps the brother of Ferox.33  
 

EE VIII.318 = AE 1891: 166 
M(arco) Alleio Q(uinti) f(ilio) Men(enia tribu) Minio II v(iro) i(ure) d(icundo) 
locus sepulturae publice datus ex d(ecreto) d(ecurionum). 
To Marcus Alleius Minius, son of Quintus, member of the Menenian 
tribe, duovir with  judicial powers, the place for burial was given 
publicly by decree of the decurions. 

 
A duovir in the early Augustan period, he adopted a man of the gens Luccii, 
who married his daughter, Alleia Decimilla. He was a magistrate, she was a 
priestess of Ceres, and their son was a member of the ordo of decurions. 
This information is contained in the funeral epitaph she dedicated for the 
family, on their tomb, located beyond the Porta di Ercolano.34 
 

CIL X 1036 
M(arco) Alleio Luccio Libellae patri aedili  / IIvir(o) praef ecto quinq(uennali) et 
M(arco) Alleio Libellae  f (ilio) / decurioni. Vixit annis XVII.  Locus 
monumenti / publice datus est. Alleia M(arci) f(ilia) Decimilla sacerdos / 
publica Cereris faciundum curavit viro et f ilio. 
To Marcus Alleius  Luccius Libella senior,  aedile,  duovir, prefect,  
quinquennial, and to Marcus Alleius Libella  junior, decu rion. He 
lived 17 years. The place for the monument was given publicly. Alleia 
Decimilla,  daughter of Marcus, public priestess of Ceres, oversaw the 
building on behalf of her husband and son. 

 
His term as quinquennalis (colonial magistrate) took place in AD 25-26, 
which is used to date the tomb approximately to the reign of Tiberius. From 
the offices he held, the priesthood of his wife, and his young son’s 
admittance to the town council, it is clear they were a fairly prominent 
family, undoubtedly carrying on from the legacy of her father. Because their 
son, Marcus Alleius Libella died at a relatively young age, it is most probable 
that this particular branch of the family ended with him in terms of blood 
relations. There are two further Marci Alleii, appearing on the wax tablets of 

                                                 
32 AE 2008: 330 
33 Campbell, Tombs of  Pompeii, 301-302. 
34 Ibidem, 183-184. 



Virginia Campbell 
 

 
72 

Iucundus in AD 56. Marcus Alleius Carpus (CIL IV 3340.02 and 3340.21) 
serves as a witness, and Marcus Alleius Hyginus (CIL IV 3340.46) as a seller. 
Although it is not a certainty, in considering nomenclature and the date of 
their appearance, it is likely these men were freedmen of the family of 
Marcus Alleius Luccius Libella and his wife, and thus were responsible for 
carrying on the family name.  
 At the same time, the rise of another group of the gens Alleii was 
taking place. Sometime before the AD 50s, Gnaeus Alleius Nobilis, who 
was most likely a freedman (or the son of a freedman), and his wife 
Pomponia, a freedwoman, adopted a man of the gens Nigidii. 35 Gnaeus 
Alleius Nigidius Maius is by far the best attested member of the Alleii gens, 
appearing in nearly twenty inscriptions, including advertisements for games, 
the wax tablets of Iucundus, electoral dipinti, and by filiation, a number of 
funerary texts. 36 He was a magistrate, serving as quinquennalis in AD 55-56, 
and his public career is thought to have culminated with his appointment as 
a flamen Vespasiani.37 
 

CIL IV 1180 = AE 1949: 9 
Pro salute / [Imp(eratoris) Vespasiani] Caesaris Augu[sti] li[b]e[ro]rumqu[e] 
/ [eius ob] dedicationem arae [glad(iatorum) par(ia) - - -]  Cn(aei) [All]ei Nigidi 
Mai /  f lami[nis] Caesaris  Augusti pugn(abunt) Pompeis sine  ulla dilatione / 
IIII Non(as) Iul(ias) venatio [sparsiones] vela erunt. 
For the well-being of the [ emperor Vespasian] Caesar Augustus and 
of his children, and [for the] dedication of the altar,  [the gladiatorial 
troupe] of Gnaeus [All]eius Nigidius Maius, priest of Caesar 
Augustus, will fight at Pompeii, without delay, on the 4 July; there 
will be a hunt and awnings. 

 
It is likely he was still alive – though well into his sixties – close to the time 
of Vesuvius’ eruption, when the advertisement for a property he owned, the 
Insula Arriana Polliana (CIL IV 138) was painted. His daughter, Alleia, is 
the only woman attested to have served as priestesses of both Ceres and 
Venus, which must have been an honour indeed.38  

                                                 
35 See Castrén, Ordo Populusque, 109, 195; Campbell, Tombs of  Pompeii, 118. 
36 CIL IV 138, 499, 504,  512,  1177, 1179,  1180, 1493,  3453, 3785, 3883,  7690, 7990,  
7991, 7993.  See J.L. Franklin,  Jr., ‘Cn. Alleius Nigidius Maius and the Amphitheatre:  
“Munera” and a Distinguished Career at Ancient Pompeii’, Historia (1997) 434-447. 
37 Franklin, ‘Nigidius Maius’, 444-446. 
38 NSA 1890: 333.  



Politicians and Priestesses 
 

 
73 

 
EE VIII.315 = EE VIII.855 = ILS  06371 = AE 1891:  113 
[A]lleia Mai f (ilia) / [s]acerd(os) Veneris / et Cereris sibi / ex 
dec(urionum) decr(eto) pe[c(unia) pub(lica)] 
Alleia,  daughter of Maius, priestess of Venus and Ceres,  to herself,  
in accordance with  a decree of the decurions, with [public] money.  

 
There is a further, albeit tenuous link, to another family with political and 
religious connections. Gnaeus Alleius Nigidius Maius’ family have a number 
of columellae placed within the tomb of Eumachia. This has led numerous 
scholars to suggest that he was somehow linked to the Eumachii family, 
who seemingly died out in the Tiberian/Claudian period, despite the fact 
that there is no onomastic or epigraphic link between the two families 
whatsoever.39 It seems just as likely that the family simply took advantage of 
a very grand but abandoned tomb to re-purpose as their own. Regardless, 
the remains of his adoptive mother and two freedmen are located within the 
tomb.40 One of the men attested in the tomb, Gnaeus Alleius Logus, also 
appears as a witness on a wax tablet dated to AD 55 (CIL IV 3340.83), and 
another likely freedman, Gnaeus Alleius Chryseros, signed tablet 35 in AD 
57.  
 What is lacking from the epigraphic record, however, is how the 
Marci Alleii of the Augustan/Claudian period and the extended family of 
Gnaeus Alleius Nigidius Maius dominant in the Neronian/Flavian era were 
linked, if indeed they were at all. That there appear to be freedmen of both 
branches of the gens circulating in the AD 50s when Lucius Caecilius 
Iucundus was collecting signatures suggests that, on some level, there was a 
continuous family line, even if perpetuated by a number of freedmen, thus 
leading to the use of different praenomen. There are other attestations of 
Alleii that do not help shed any light on this, as many are singular 
occurrences of a name and rarely provide the useful tool of filiation.  The 
fact that the group in the AD 50s comes into prominence after an adoption, 
in conjunction with the known early death of a son in the AD 20s-30s, 
suggests that the family may have lost some of its prominence as a result of 
an untimely death, and needed those intervening years to rebuild, perhaps 
financially as well as in terms of heirs eligible for seeking political office. For 

                                                 
39 Franklin, ‘Nigidius Maius’, 436. 
40 A. D’Ambrosio and S. De Caro,  Un Impegno per Pompei,  11 OS (Milano 1983);  
Campbell, Tombs of  Pompeii, 118-119, 257-259. 
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that reason, it becomes understandable that there is no epigraphic evidence 
that details the transition from the earlier to the later branch, and that some 
of the history of the Alleii, thus remains a mystery. 
 Regardless of the difficulties of linking the earlier and later family 
groups of the Alleii, the fact remains that they are the only concrete 
example of a gens that has members simultaneously serving the political and 
religious realms across multiple generations.  Why this family and no others, 
such as the Holconii or the Lucretii, is impossible to determine. However, 
the lack of multiple gens achieving the type of longevity shown by the Alleii 
is remarkable, as it demonstrates unequivocally that although there are 
strong ties between religious and political offices, seldom do they last long 
enough for any one elite family to dominate these positions of power. The 
transition from one family to the next is relatively quick. This rapid turnover 
is contrary to our general concept of how Pompeian society operated, 
illustrating that the network of elite families was larger – or at the least – 
much more fluid, than has previously been believed. Using aspects of SNA 
to search for ties between named individuals in the epigraphic material 
allows the connections to be visualised in a manner that permits this type of 
analysis. By mapping the familial networks of those active in political and 
religious roles, the evidence is seen in a new way, and thus reveals a 
different perspective on some rather old material.  
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Vanaf hun ontdekking in de achttiende eeuw hebben Pompeii en 
Herculaneum de aandacht getrokken van reizigers, schrijvers en kunstenaars. 
Gezien het archeologische belang zou men verwachten dat deze 
belangstelling in superlatieven kan worden beschreven. Zoals ik probeer 
uiteen te zetten in dit artikel, was dat in veel geringere mate het geval. 

De verwoesting van Pompeii en Herculaneum alsmede enkele 
villadorpen aan de voet van de Vesuvius in 70 na Christus is indringend 
beschreven door Gaius Plinius Secundus de Jongere, die als jongen van 
zeventien jaar oud de ramp op afstand zag gebeuren en deze ervaringen in 
twee brieven aan zijn vriend, de historicus Publius Cornelius Tacitus, 
vastlegde.1 In de eeuwen na de ramp werd het gebied aanvankelijk niet 
hergebruikt, maar er zijn wel aanwijzingen voor bewoning in de late 
oudheid en middeleeuwen. De herinnering aan de gebeurtenis bleef dankzij 
Plinius’ brieven in het collectieve geheugen bewaard, maar leidde niet tot 
pogingen de plaatsen op te graven en te onderzoeken. Pas in de loop van de 
zeventiende eeuw en in de vroege achttiende eeuw werden er enkele 
vondsten gedaan die tot het vermoeden leidden dat ze uit de antieke 
bedolven steden stamden, maar het duurde tot de stichting van het 
Koninkrijk Napels in 1734 dat er bewust zou worden gezocht naar de 
overblijfselen.2 De nieuwe, jonge en ambitieuze koning Karel van Bourbon 
(regeerperiode 1734-1759, daarna koning van Spanje) wilde Napels, van 
oudsher een grote en cultureel aanzienlijke stad, meer prestige geven om 
zijn bewind op te luisteren en liet daarvoor talrijke openbare werken 
uitvoeren. Waarschijnlijk heeft de mare van vondsten in putten in het dorp 
Resina, niet ver van zijn buitenverblijf, rond 1710 aanleiding gegeven om 
hier in 1738 te gaan graven. Dat gebeurde in wat weldra Herculaneum bleek 
te zijn: de plaats lag onder een laag van 20 à 25 meter gestold vulkanisch 
materiaal en was door het genoemde dorp overbouwd. Met 

                                                 
1 Gaius Plinius Secundus de Jongere, Epistulae 6.16, 6.20. Moderne Nederlandse 

vertaling: T. Peters ed., C. Plinius Caecilius Secundus. De Brieven  (Amsterdam 2001). 
2  Zie voor deze geschiedenis  uitvoerig: E.M. Moormann, Pompeii’s Ashes. The 

Reception of  the Cities Buried by Vesuvius in Literature, Music, and Drama (Berlijn, 

München en Boston, MA 2015) 7-48. 
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mijnwerkersschachten exploreerden de Napolitanen – of liever: lieten 
exploreren door dwangarbeiders, galeislaven en ander ‘tuig’ – de gebouwen 
die ze bij toeval in deze schachten vonden en stripten de overblijfselen van 
alles wat in hun ogen waarde had. Terwijl enkele buitenlandse bezoekers, 
met name Engelse grand-tourreizigers, meteen spraken over de ontdekking 
van een onderaardse stad, beperkten de lokale werkers zich tot het via de 
putten ophijsen van beelden, stukken beschilderd pleisterwerk en verdere 
voorwerpen van allerlei materialen. Al gauw bleek dat zij onder andere het 
theater van Herculaneum hadden aangeboord, een monument dat tot op de 
dag van vandaag onder de lavalagen bewaard is gebleven en via de 
Bourbontunnels kan worden bezocht (afb. 1). 
 

 
 

Afb. 1: Theater van Herculaneum. C.N. Cochin en J.C. Bellicard, 

Observations sur les  antiquités d’Herculanum avec  quelques réf lexions sur la 

Peinture & la sculpture des Anciens; & une courte description de quelques 

Antiquités des environs de Naples (Parijs 1757) 9, plaat 9. 

 
Ook elders in het dorp Resina werden putten geslagen om bij de oude 
resten te komen, maar het waren moeizame, kostbare en tijdrovende 
expedities die bovendien vaak weinig mooie spullen voor de koning 
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opleverden. Alleen de tientalen bronzen en marmeren beelden plus een 
enorme hoeveelheid verkoolde papyri uit de hiernaar genoemde ‘Villa van 
de Papyri’ zorgden voor opwinding in de jaren 1750-1760. Het afwikkelen 
van de papyri en de ontcijfering ervan leidt tot op de dag van vandaag tot 
nieuwe ontdekkingen op het gebied van met name Griekse literatuur en 
filosofie. Misschien werd, vanwege de moeizame werkwijze, daarom de kans 
om in Pompeii aan de slag te gaan, enthousiast aangegrepen. Het van het 
Latijnse woord civitas (‘stad’) afgeleide toponiem Civita had eigenlijk al 
eeuwenlang de herinnering aan de aanwezigheid van een antieke civitas 
vastgehouden en in het landschap moeten brokken puin zichtbaar zijn 
gebleven. Hier bedekte namelijk een veel dunnere laag vulkanisch materiaal 
de oude resten, in totaal vijf à zeven meter, en ging het om gruis en kruimels 
puimsteen dat makkelijk te verwijderen was, de zogenoemde lapilli. Het is 
voor mij een groot raadsel waarom niet juist hier al veel vroeger onderzoek 
is verricht. Johann Joachim Winckelmann schrijft rond 1760 in zijn twee 
onderzoeksrapporten over de opgravingen dat de contouren en de arena 
van het amfitheater van Pompeii duidelijk waarneembaar zijn in het met 
wijngaarden bedekte landschap.3  
 
 
Pompeii komt aan het licht 
 
In 1748 werden de werkzaamheden te Pompeii begonnen, aanvankelijk op 
dezelfde manier uitgevoerd als in Herculaneum, met tunnels die in de lapilli 
werden uitgegraven en door de geringe vastigheid van dat gruis vaak 
instortten. Wijs geworden door deze ervaring, groeven de werklui voortaan 
steeds een open put waarin de antieke ruimtes bloot kwamen te liggen. Na 
exploitatie gooiden de arbeiders deze leeggeplunderde opgravingsput dicht 
en openden een nieuwe kuil. Het terrein moet bezaaid geweest zijn met 
molshoopachtige heuveltjes opgravingsmateriaal dat niet de moeite van het 
bewaren waard gevonden werd. Ook in villa’s in het ten zuiden van Pompeii 
gelegen antieke dorpje Stabiae (Castellammare di Stabia) werd op deze 
manier gewerkt en daar raakten de monumenten door de directe toedekking 
weer in de vergetelheid om pas vanaf 1950 opnieuw te worden ontdekt. Wat 
betreft Pompeii is er het mooie voorbeeld van een kort na 1748 onderzocht 

                                                 
3 J.J. Winckelmann, Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen  (Dresden 1762) 

11-12:  het  amphitheater ligt  op een heuvel;  J.J. Winckelmann, Nachrichten von den 

neuesten Herculanischen Entdeckungen (Dresden 1764) 3: ‘eine ovale Vertiefung’.  
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gebouw dat meteen werd dichtgegooid om pas in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw door Amedeo Maiuri te worden blootgelegd, de zogenoemde 
praedia van Julia Felix, een rijke stadsvilla met badgebouw en uitgestrekte 
tuin. De eerste opgraver, de Zwitser Karl Weber, heeft een schitterend 
document nagelaten, een plattegrond met uitvoerige toelichting, dat nog 
steeds als basisdocument waarde heeft.4 

 

 
Afb. 2:  De Porta Ercolano met op de voorgrond graven die de 

uitvalsweg naar het noorden flankeren, zoals vastgelegd in 1777. 

Hamilton, Account of  the Discoveries at Pompeii communicated by Sir William 

Hamilton (Londen 1777), plate XII. 

 
Waarschijnlijk is op instigatie van reizigers, die zich beklaagden over het feit 
dat er zo weinig te zien was in de opgravingen, besloten de site van Pompeii 
niet weer toe te dekken na exploratie. Vanaf 1755, zo weten we uit de 
documentatie van de opgravers zelf, is dit beleid regel geworden. Al spoedig 
bleken de resultaten bemoedigend te zijn en konden de opgravers resten 
van een straat, geplaveid met basaltblokken en geflankeerd door trottoirs en 
de gevels van huizen, blootleggen. Men ontdekte zelfs al vrij spoedig een 

                                                 
4 Zie hierover: C.C. Parslow, Rediscovering Antiquity. Karl Weber and the Excavation of  

Herculaneum, Pompeii, and Stabiae (Cambridge 1995); R. Olivito, Il Foro nell’atrio. 

Immagini di architetture, scene di vita e di mercato dai Praedia di Iulia Felix (Pompei, II, 4, 3)  

(Bari 2013). Overigens werd de plek wel gemarkeerd op de kaarten van Pompeii die 

vanaf de late achttiende eeuw circuleerden.  
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stadspoort, met daarbuiten resten van grafmonumenten en buitenhuizen. 
Het gaat hierbij om de noordwest-poort, de zogeheten Porta Ercolano 
vanwaar een geplaveide weg in de richting van Herculaneum liep. De 
gebouwen langs de weg waren, volgens goed Romeins gebruik, de graven 
van de rijke burgers van de stad en wat betreft de villa’s zou de naar een 
inscriptie genoemde ‘Villa van Diomedes’ naast de andere monumenten 
zeer lang een trekpleister blijven. Aan het begin van de twintigste eeuw werd 
de Villa van de Mysteriën iets verderop langs deze uitvalsweg ontdekt en 
deze zou voortaan in de schijnwerpers van onderzoekers en toeristen staan. 5 
Op de afbeeldingen 2 en 3 heeft Sir William Hamilton, Britse gezant aan het 
Napolitaanse hof en in zijn vrije tijd archeoloog en vulcanoloog, duidelijk 
vastgelegd hoe de situatie er rond 1770 uitzag. In tegenstelling tot andere 
illustraties bevatten deze etsen geen artistieke vrijheden en zijn ze erg 
‘nuchter’.6 

 

                                                 
5 Deze villa is genoemd naar een geschilderd fries uit ca. 70-60 v. Chr. dat volgens 

veel interpretaties  inwijdingsceremonies in  de mysteriecultus van Dionysus zou 

voorstellen,  maar net  zo goed een reeks episodes uit diens mythe kan verbeelden. 

De villa is na uitvoerig restauratiewerk in  2015 opnieuw voor het publiek 

opengesteld. 
6 Zij zijn ontleend aan het zelden later geciteerde korte verslag dat hij  aan de Society 

of Antiquaries in  Londen had voorgelegd: W. Hamilton, ‘Account of the 

Discoveries  at  Pompeii’, Archaeologia: or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity  4 

(1777) 160-175. Zie over Hamilton: D. Constantine, Fields of  Fire.  A Lif e of  Sir 

William Hamilton (London 2001).  Over zijn onderzoek: I. Jenkins en  K. Sloan, Vases 

& Volcanoes. Sir William Hamilton and his Collection (Londen 1996). 
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Afb. 3: Vervolg van de weg van afbeelding 3, binnen de Porta 

Ercolano, met aan de rechterkant, of westkant, van het huis façades. 

De nis met het  puntdak bevat  een in  reliëf uitgevoerde fallus die veel 

indruk maakte bij de bezoekers. Hamilton An Account , plate XIII. 

 
De ‘gatenkaasopgravingen’ hadden elders ook een stuk van de stad 

blootgelegd. Het tweede redelijk omvangrijke terrein dat de toeristen 
konden bekijken was het areaal van de twee theaters, de tempel van Isis, de 
Dorische tempel en een zuilenhof. De kaart van François de Latapie uit 
1776 laat de twee opgravingsgebieden uitgespaard in een landschap vol 
wijngaarden en kleine boerderijen goed zien (afb. 4). 7  Hij had de 
topografische situatie niet goed begrepen en zal de kaart waarschijnlijk uit 
zijn hoofd hebben getekend. Op enkele schilderijen uit dezelfde tijd is 
eveneens te zien hoe opgravingsterreinen leken te zijn verzonken in het 
landschap. 

 

                                                 
7 Deze voordracht werd bij leven niet uitgegeven en is  pas gepubliceerd door P.  

Barrière en A. Maiuri: ‘F.  Latapie, description des fouilles de Pompéii’, Rendiconti 

della Accademia di archeologia, lettere e belle arti 28 (1953) 223-248. 
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Afb. 4:  François  de Latapie,  plattegrond van de opgravingen in 1776. 

De Waele, Tempio Dorico, 16, fig. 4a. 

 
Hoewel de theaters beslist monumentaal waren, wekten zij bij de 

bezoekers niet de indruk van sublimiteit, van een indrukwekkende grootte 
en grandeur. Dat is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de grote 
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tempel in de helling was ingegraven en dus geen imposante buitenkant had, 
terwijl het toneelgebouw slecht bewaard was. Het kleine theater was te 
onooglijk voor de zoekers naar grandeur. Antieke architectuur werd in deze 
tijd juist steeds sterker ervaren als ideaal voorbeeld voor het openbare 
bouwen. De Griekse tempels van Paestum, Sicilië en gaandeweg ook 
Griekenland zelf voldeden wel aan de eis van het sublieme. Had 
Winckelmann met zijn idee van ‘erhabene Größe’ vooral antieke sculpturen 
in het hoofd, Edmund Burke en anderen vonden deze vorm van de geest 
verbeterende hoogte vooral in de zuilenrijen van tempels. Pompeii bezit 
weliswaar de resten van een archaïsch, met Paestum vergelijkbaar heiligdom 
– de door de Nederlandse archeoloog Jos de Waele onderzochte ‘Dorische 
tempel’ vlakbij het grote theater – maar behalve een kapiteel en het stylobaat 
rest er weinig om het enthousiasme van de niet-specialist aan te wakkeren. 
Dit neemt niet weg dat enkele geleerden de povere resten meteen naast de 
monumenten van Paestum zetten en Pompeii als overblijfsel van de Griekse 
cultuur interpreteerden.8 

De enige tempel die indruk maakte was de Tempel van Isis, 
eveneens vlakbij het grote theater gelegen. Dit in 1764 gevonden complex 
bevatte een tempelgebouwtje in Romeinse stijl met daaromheen een hof en 
vertrekken, gedecoreerd met wandschilderingen en Egyptische en 
egyptiserende, dus op origineel Egyptische kunst lijkende voorwerpen en 
beelden. Hier stond de mens voor het eerst oog in oog met de wereld van 
de farao’s die verder uit enkele beeldhouwwerken en obelisken in Rome 
bekend was. Het tempelcomplex schonk de achttiende-eeuwse reiziger dus 
een (quasi-)Egyptische wereld op Italiaanse bodem. Ook hier ging het niet 
om grootse stijl, maar om de specifieke nog relatief onbekende en 
uitheemse cultuur. De resten van voedsel op een altaar werden 
geïnterpreteerd als de overblijfsels van een opulente maaltijd van de 
vetlijvige Isispriesters: die hadden toch maar mooi hun godin in de steek 
gelaten en waren op de vlucht geslagen! 

Verder bestond de architectuur uit bescheiden monumenten, 
voornamelijk de al genoemde huizen, zoals zichtbaar op afbeelding 3. 
Johann Wolfgang Goethe noemde de huizen ‘mehr Modell und 
Puppenschrank als Gebäude’, dus meer maquette en poppenhuis dan 

                                                 
8 J.A.K.E. de Waele,  Il tempio dorico del Foro triangolare di Pompei (Rome 2001). Hij 

schrijft  ook over de ontdekkingen en de oudste berichten. Zie ook: S.  de Jong, 

Rediscovering Architecture. Paestum in Eighteenth-Century Architectural Experience and Theory 

(New Haven, CT 2015). 
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gebouw.9 Ook anderen hadden het in hun brieven en verslagen over de 
geringe afmetingen van de Pompeiaanse huizen, wat voor de weinige te 
bezoeken monumenten in die tijd inderdaad gegolden heeft. Alleen de 
genoemde ‘Villa van Diomedes’ bood de aanblik van wonen op grote schaal. 
Volgens mij speelt bij deze geringe waardering mee dat de bezoekers die 
deze indruk opdeden zelf tot de sociale en culturele toplaag hoorden en niet 
gehuisvest waren in modale woningen. 

Vanaf de jaren zestig van de achttiende eeuw moet er voor de 
Europese reizigers dus een belangrijke attractie bij zijn gekomen om een 
bezoek aan Napels te plannen in de vorm van de opgravingen onder de 
grond in Herculaneum, het museum in Portici en de openluchtopgravingen 
van Pompeii. De toeristische doelen werden bovendien verrijkt door de 
stadsverfraaiing van Napels zelf, de talrijke opera- en toneelvoorstellingen, 
het hofleven en, opnieuw op archeologisch terrein, de tempels van 
Poseidonia-Paestum ten zuiden en antieke monumenten ten noordwesten 
van Napels (met name Pozzuoli).10 

Beide onderzoeksmethodes – de tunnelmijnbouw en de 
openluchtopgravingen – laten zien dat de opgravers in de tijd van Karel en 
diens opvolger Ferdinand (1759-1825, met een onderbreking in de 
Napoleontische tijd), eigenlijk niet op zoek waren naar de resten van de 
antieke steden Herculaneum en Pompeii. Het ging vooral om de vorming 
van een collectie voorwerpen die door hun herkomst en samenstelling uniek 
waren in het spectrum van de zich in deze periode overal vormende 
openbare musea. De koning van Napels en zijn entourage zagen al snel de 
potentie van zo’n collectie in. In Napels zelf werden antieke beelden en 
schilderijen vanaf de renaissance afkomstig uit de oude Farnesecollectie in 
Rome, die via vererving in bezit van Karel waren gekomen, geëxposeerd en 
in het buitenpaleis in Portici-Resina kwamen de opgravingsvondsten te 
staan. Het gaat dus welhaast om het heden ten dage gebruikelijke concept 
van een ‘site museum’, een museum dat het vondstmateriaal van een 
bepaalde opgraving ter plekke aan het publiek presenteert. 

Om de uniciteit van hun ontdekkingen en de daarbij behorende 
vondsten te bewaren, besloot het hof vanaf het begin geen toestemming te 
geven aan publicaties over de opgravingen. Terwijl schrijvers, onderzoekers 
en tekenaars zonder enig probleem in Paestum, Pozzuoli en Baiae konden 

                                                 
9 J.W. Goethe, Italienische Reise (Hamburger Ausgabe, München 1988) 198, 11 maart 

1787. 
10 Zie voor Paestum en de receptiegeschiedenis: De Jong, Rediscovering Architecture. 
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werken en daarvan in publicaties getuigenis aflegden, mocht niemand iets 
opschrijven, laat staan tekenen tijdens een bezoek aan de resten van 
Herculaneum en Pompeii. In talrijke reisberichten wordt gewag gemaakt 
van het strenge verbod en van de angstvallige pogingen van de bewakers en 
gidsen de onder hun hoede geplaatste mensen van schrijven en tekenen af 
te houden. Er zijn auteurs die tips geven: laat een persoon van de groep de 
gids met een praatje afleiden, terwijl jijzelf of een ander in het gezelschap 
vlug iets opschrijft, bijvoorbeeld een inscriptie overneemt, of een 
tekeningetje maakt. Hier een voorbeeld daarvan, opgeschreven door de 
eigengereide Lady Anna Miller over notities gemaakt in de Tempel van Isis: 

 
I amused our guide, by walking towards some paintings, that  

appeared  at  a little distance,  while M- took down this inscription in  

the temple [dedicatie van N.  Popidius Celsus als  maecenas van de 

restauratie van deze tempel]. Whilst he was copying this inscription, 

I came to the painting in view. (…) I took a pencil out of my 

pocket, and began to make a rude sketch from this stag, and 

intended, if possible, to do the like from the perspective view; but 

my guide, in  the most pressing manner imaginable,  begged  me to  

desist: he assured me he saw some soldiers  on an eminence not 

very distant; that should I be perceived, he must suffer for his  

inattention, and even I should be sharply reprimanded by 

government. (...) I continued my work during this harangue. (…) 

But to return to our poor Ciceroni, he really was in the right as to  

the soldiers. 11 

 
Dankzij deze wetsovertreders raakte gaandeweg toch heel wat informatie 
over de opgravingen en de vondsten in ruimere kringen in Europa bekend, 
maar de berichten gaven geen eenduidig beeld. Iedereen noteerde de met 
basaltblokken geplaveide straat met trottoirs, de barretjes met houders voor 
vloeibare stoffen, façades van huizen met beschilderingen en uithangtekens 
– waarvan vooral een gelukbrengende én kwaad werende fallus de aandacht 
trok (afb. 3) – en de resten van grafmonumenten. De twee theaters met de 
daarachter gelegen zuilenhof en de tempel van Isis kon iedereen evenmin uit 
zijn geheugen bannen. Gidsenverhalen deden hun intrede in de 

                                                 
11 A. Miller, ‘Brief XXXVI van 9 februari 1771’  in: idem, Letters f rom Italy, describing 

the Manners, Customs, Antiquities, Paintings, &c. of  that Country, in the years MDCCLXX 

and MDCCLXXI, to a Friend Residing in France (Londen 1776) II, 245-307: 304-306. 
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reisverslagen en hun vaak wilde interpretaties werden klaarblijkelijk als zoete 
koek geslikt. 

Vooral de vondsten van stoffelijke resten van bij de eruptie van de 
Vesuvius omgekomen mensen en dieren baarden opzien. Botresten werden 
helaas nog niet goed onderzocht, maar de opgravers en de bezoekers 
bekeken met empathie de resten van de slachtoffers. Niet zelden 
veranderden de hoopjes botten dankzij de levendige fantasie van opgraver, 
gids en reiziger in antieke mensen van vlees en bloed, vechtend om hun 
lijfsbehoud tijdens de uiteindelijk mislukte vlucht uit de stad onder de regen 
van vulkanisch as. Zo was er de afdruk van een borst van een vrouw in de 
samengeperste as gevonden, in combinatie met zo’n twintig andere 
slachtoffers in de kelder van de ‘Villa van Diomedes’, niet ver buiten de 
genoemde stadspoort, die al snel veranderde in de vrouwe des huizes, haar 
aanminnige dochter of een priesteres. In de tuin waren ook twee personen 
overvallen: de weglopende zelfzuchtige huisheer en zijn slaaf, of juist de 
redding zoekende dierbaren. De resten van de vrouwenborst zouden nog 
lang in het museum van Portici en later in Napels te zien zijn geweest, maar 
er zijn geen resten meer van te vinden, en zelfs geen afbeeldingen, wat de 
waarachtigheid van het verhaal ernstig in twijfel brengt. Zulke vondsten 
vroegen er natuurlijk om te worden aangeraakt of, liever nog, om ervan een 
stukje als souvenir te mogen meenemen: ‘certaines personnes veulent en 
emporter des morceaux s’il leur est possible, ce que je n’ai pas manqué de 
faire, afin de posséder dans mon petit muséum un os qui ait plus de 17 
siècles.’ 12 Behalve de resten van de afdruk van de borst werden er geen 
resten van slachtoffers verzameld, althans we lezen daar in de 
veldwerkrapporten, museumverslagen of berichten van reizigers niets over. 
Pas met de ‘uitvinding’ van de gipsafgietsels door de archeoloog Giuseppe 
Fiorelli in 1863 zouden deze slachtoffers concreet zichtbaar worden en hun 
plaats in de emotionele beleving van iedereen die Pompeii bezocht, 
onherroepelijk krijgen.13 
 
 
Herculanense Museum 
 

                                                 
12 Barrière en Maiuri, ‘F. Latapie, description’, 240. Over deze groep slachtoffers:  

Moormann, Pompeii’s Ashes, 180-184. 
13 E. Dwyer, Pompeii's Living Statues: Ancient Roman Lives Stolen f rom Death  (Ann Arbor, 

MI 2010). 
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Het nieuwe zomerpaleis in Portici, iets ten noorden van Herculaneum en 
gelegen aan de belangrijke steenweg van Napels naar Calabrië en Sicilië, 
bood onderdak aan het antiquarium van de opgravingen, genaamd 
Herculanense Museum. De vondsten werden in steeds meer kamers op de 
begane grond uitgestald, nadat ze waren schoongemaakt en soms ook 
gerestaureerd. Er waren enige personen aangesteld om de vondsten schoon 
te maken, te restaureren en vervolgens tentoon te stellen, terwijl er voor de 
studie van de verkoolde Griekse papyri een priester uit Rome die 
aanvankelijk geen Grieks kende was aangetrokken. Over de van oorsprong 
Franse schilder Joseph (Guiseppe) Canart, de beeldhouwer Camillo Paderni 
en de papyroloog-in-spe Antonio Piaggo en hun hulpjes zijn in de 
reisverslagen soms aardige details te vinden. Hun werkomstandigheden 
moeten niet erg gunstig zijn geweest en de toevloed van materiaal en van 
reizigers die hen van hun eigenlijke taak afhielden maakte dat zij niet erg 
productief waren. 

Omdat het museum geen gedrukte gids voor de bezoekers had, laat 
staan een catalogus van alle stukken, weten we alleen uit de beschrijvingen 
van de toeristen iets over de inrichting. 14  Deze observaties zijn vaak 
onnauwkeurig vanwege het al genoemde streng nageleefde verbod om 
aantekeningen te maken. De objecten waren in principe ingedeeld als een 
natuurhistorische verzameling, namelijk op grond van de materialen (brons, 
steen, terracotta), vormen en functies van de objecten (vaatwerk, beelden en 
beeldjes, meubelstukken, wapens, mozaïeken en schilderingen) en de 
museuminrichting had dus niet tot doel de vondsten in hun 
opgravingscontext te plaatsen. Zelfs binnen een sectie, bijvoorbeeld de 
wandschilderkunst, bleven stukken uit één oorspronkelijke ruimte – om niet 
te spreken uit een en hetzelfde gebouw – niet bij elkaar, zodat het tot op de 
dag van vandaag niet zelden moeilijk blijft de herkomst te bepalen.  

Het pièce de résistance vormde de snelst groeiende collectie van 
wandschilderingen in aparte zalen. De met veel moeite van de muur 
gestripte stukken pleister werden op dunne platen van lei gemonteerd en 
kregen soms glazen deuren ter bescherming aan de voorkant. Nergens, ook 
in Rome niet, waren er in de late achttiende eeuw zoveel fragmenten van 
Romeinse fresco’s bij elkaar te zien. Dat nam niet weg dat er veel over hun 
kwaliteit of juist het gebrek hieraan  werd gediscussieerd. Sommige 
bezoekers van het museum noemden ze gotisch, anderen hadden het over 

                                                 
14 De beste reconstructie is te vinden in: A. Allroggen-Bedel en H. Kammerer-

Grothaus, ‘Das Museo Ercolanese in Portici’, Cronache Ercolanesi 10 (1980) 175-218. 
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chinoiserieën of barokke krullen en toefjes – allemaal negatieve connotaties 
in de tijd van de rococo en het neo-classicisme. De figuratieve scènes 
kwamen er beter van af dan de ornamentele stukken, wat logisch is, omdat 
die figuurscènes compleet waren en de andere delen buiten de context niet 
veel te zeggen hadden. De geleerden waren vooral teleurgesteld omdat hun 
hoop op meesterwerken van klassiek Griekse schilders als Apelles en Zeuxis, 
wier namen en reputatie slechts via antieke tekstbronnen waren 
overgeleverd, al snel de bodem werd ingeslagen. De schilderkunst van 
Pompeii is en blijft buitengewoon interessant om allerlei aspecten van 
smaak, stijlontwikkeling, belangstelling voor figuratieve thema’s en wat dies 
meer zij te bestuderen, kortom voor de studie van de huisinterieurs, maar 
dat we hier te maken hebben met artistieke meesterwerken, kan inderdaad 
niemand beweren. 

Objecten die veel tongen losmaakten waren de talrijke met 
erotische motieven versierde beeldjes, lampjes en gebruiksvoorwerpen, 
samen thematisch in kasten opgesteld zoals nu het Gabinetto Segreto van 
het Nationaal Museum van Napels. Amuletten in de vorm van fallussen en 
beeldjes van Priapus met erectie gaven aanleiding tot speculaties over hun 
functie en betekenis. Waren de Romeinen een geil en opgewonden volkje 
geweest? Hadden slechte zeden het oude stadje gecorrumpeerd en was dit 
daarom ten ondergegaan? Of ging het om kwaadwerende symbolen zoals in 
het Napels van de dag van vandaag? Zulke vragen circuleerden onder de 
bezoekers en in de reisverslagen. Hierbij de indruk van de zeer invloedrijke 
Dominique Saint-Non: 

 
  Un grand nombre de ces Lampes, par leur forme, ainsi que par les   

  figures obscènes dont elles étoient ornées, paroissent avoir été  

  consacrées au culte de Vénus. On ne peut douter que ce culte  

  ne fût très en honneur dans toutes les villes de la Campanie, &  

  spécialement à Herculanum. Pour s’en convaincre,  on n’a qu’à jetter les   

  yeux sur une suite de Phallums, en bronze ou en argent, que le Roi de  

  Naples a fait graver à la fin du sixième Volume du Recueil de ces   

  Antiquités d’Herculanum, & on verra jusqu’à quel point  les Habitans  

  de cette ancienne ville avoient porté la dépravation de l’esprit & des  

  moeurs.15 

                                                 
15 J.C.R. Saint-Non, Voyage Pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile. 

Seconde Partie du Premier Volume, Contenant Une Description des Antiquit és d’Herculanum, 

des Plans & des Détails de son Théâtre, avec une Notice abrégée des dif férens Spectacles des 
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Gewone gebruiksvoorwerpen spraken eveneens tot de verbeelding. Het 
bleek mogelijk dicht bij de antieke Romeinen te komen met de potten en 
pannen en andere herkenbare instrumenten voor ogen. Welhaast modern 
doet de reconstructie van een antieke keuken aan die, zo lezen we in 
verschillende reisverslagen, in een van de zalen te bewonderen was. In het 
Pompejanum van Aschaffenburg uit de vroege negentiende eeuw is deze (of 
een dergelijke) keuken nagebouwd en bewaard gebleven, inclusief kopieën 
van bronzen en ijzeren potten en pannen. 16  Tegelijkertijd leidde de 
bestudering van dit huis-tuin-en-keukengerei tot de schampere opmerking, 
onder meer van Denys Diderot, dat we daarvoor de oudheid, laat staan 
Pompeii en Herculaneum niet nodig hadden. Deze steden moesten ons op 
zijn Winckelmanns het hogere leren.17 
 
 
Conclusie 
 
Wanneer we nu door Pompeii lopen, zien we aangesloten rijen huizen aan 
geplaveide straten. Pleinen en openbaar groen zijn er weinig op het Forum, 
de grote Palaestra en het driehoekige plein rond de Dorische Tempel na, en 
de stad is overvol toeristen. Ook de achttiende-eeuwers zullen versteld 
hebben gestaan van de volle stadsomgeving, ook al was er voor hen nog 
maar weinig te zien. Toch is het tegenwoordig zelfs met de beperkingen die 
de bezoekers noodgedwongen worden opgelegd, omdat het onmogelijk is 
hen in alle monumenten zonder opzicht binnen te laten, niet moeilijk een 
idee te vormen van de antieke stad. Iedereen die hier rondwandelt krijgt 
meteen de indruk van een oude Romeinse plaats, met zijn uiteenlopende 
categorieën van gebouwen, zijn verschillende functies en de bewoners die 
hun huizen even lijken te hebben verlaten. Het verleden is hier tastbaar, 
tastbaarder dan op de grote sites in het centrum van Rome of op de Agora 
in Athene.  
  Hoe anders was de situatie in de achttiende eeuw, de tijd van de 
eerste opgravingen. De opgravers en bezoekers hadden geen oog voor de 

                                                                                                              
Anciens. Les Antiquités de Pompéïi. La Description des Champs Phlégréens, & enf in celle de la 

Campanie & des Villes des Environs de Naples (Parijs 1782) II, 35. 
16 Zie over deze fantasierijke reconstructie, gemaakt in  opdracht van koning Ludwig 

I van Beieren: B. von Roda, Schloß Aschaffenburg und Pompejanum (München 1988). 
17 Geciteerd in: Moormann, Pompeii’s Ashes, 42. 
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bijzondere vondst vanuit het oogpunt van de stadsgeschiedenis en de 
antieke urbanistiek, namelijk dat hier een complete stad met al haar mensen 
en objecten was ontdekt en dat voor het eerst in de geschiedenis de 
mogelijkheid bestond om zo’n stad te bestuderen. De aandacht ging met 
name uit naar de dingen die er waren gevonden en die in het sitemuseum te 
Portici werden geëxposeerd. Pompeii was dus meer een schatkamer om 
mooie spullen te vergaren dan een opgraving die haar eigen kwaliteiten 
bezat. Ook al zochten geleerden en toeristen naar materiaal dat de 
schriftelijke bronnen kon bevestigen en aanvullen, de informatieve en 
wetenschappelijke waarde van de resten bleef buiten beeld. Pas in de 
negentiende eeuw zou Pompeii een stad worden en kwamen de antieke 
bewoners in kunst, literatuur en vakpublicaties weer tot leven. 
 



 
 

 

 

Bekijk Pompeï met eigen ogen. 
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Twee steden, een dictator en een archeoloog.  
Pompeii en Herculaneum, Mussolini en Maiuri* 
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Leidschrift, jaargang 31, nummer 1, januari 2016 

In een recent boek van de hand van Judith Harris over de ‘herontdekking’ 
van Pompeii, overwegend zeer enthousiast ontvangen, wordt een heel 
hoofdstuk ingeruimd voor de fascistische periode.1 Dat is niet onterecht, 
want slechts zeer weinigen van de bezoekers aan de antieke stad zullen zich 
ervan bewust zijn dat een groot deel van het nu zichtbare Pompeii het 
product is van opgravingen uitgevoerd ten tijde van Mussolini. De conclusie 
van het hoofdstuk – er volgt nog een uitweiding over de uitbarsting van de 
Vesuvius in 1944, maar dit is de eigenlijke conclusie – is geformuleerd als 
een ferme aanklacht:  
 

Mussolini’s overly aggressive excavation of Pompeii and Rome in 
order to  exploit archaeology as a propaganda tool, together with  
compromising two generations of scholarships [sic] via career 
advancement based upon political correctness, wreaked more 
destru ction than all  the Austrian  captains  of fortune,  the arrogant 
Spanish, the drunken custodians of the early Risorgimento and the 
thieving bandits of Vesuvius.2  

 
Uiterst krachtige taal, en de vraag die ik mijzelf in dit artikel dan ook stel is: 
was dit werkelijk het geval? Dat de archeologie van Italië gedurende het 
ventennio, de twintig jaren die de fascistische periode besloeg, werd ingezet 

                                                 
* Ik dank Eric Moormann en Nathalie de Haan voor het  beschikbaar stellen  van 
nog ongepubliceerd materiaal. 
1  J. Harris, Pompeii Awakened. A Story of  Rediscovery (Londen 2007) 211-230. 
‘Rediscovery’ is niet juist: de herinnering aan Pompeii (en aan Herculaneum) was 
nooit geheel verloren gegaan. 
2 Harris, Pompeii  Awakened, 227.  ‘Austrian captains  of fortune’ zal verwijzen naar 
Emmanuel d’Elboeuf of d’Elbeuf (in Oostenrijkse dienst), die het  theater van 
Herculaneum van een rijke beeldenschat beroofde; ‘the arrogant Spanish’ naar de 
Spaanse Bourbons op de troon van het  Koninkrijk der Beide Siciliën; ‘drunken 
custodians’ naar dakloze oorlogsveteranen die rond het midden van de negentiende 
eeuw door de koning werden aangesteld  als  suppoosten te Pompeii en die geacht 
werden een stel onoplettende dronkenlappen te zijn die de bandieten die op de 
hellingen van de Vesuvius woonden ruim baan gaven om de site te plunderen. 
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als ‘a propaganda tool’ is zeker aannemelijk. Het zou heel 
verbazingwekkend zijn geweest als de fascistische overheid helemaal géén 
belangstelling voor het archeologisch erfgoed, en de manieren om dat ten 
eigen bate uit te buiten, zou hebben gehad. Maar hoe zit het met die andere 
beweringen van Harris? Was Mussolini inderdaad de drijvende kracht achter 
de grote archeologische projecten die tijdens zijn bewind plaatsvonden? 
Leidde dat tot het aanstellen van incompetente archeologen? En waren de 
gevolgen van de archeologische praktijk van die jaren inderdaad zo 
desastreus?  

Als testcase zullen we, net als Harris, naar Pompeii kijken, maar ook 
naar Herculaneum. In meerdere opzichten is Herculaneum in deze context 
interessanter dan Pompeii, want bijna alle zichtbare resten daar zijn het 
resultaat van een opgravingscampagne die in 1927 begon. Des te 
opmerkelijker dat Harris Herculaneum nauwelijks noemt, behalve aan het 
begin van haar boek wanneer ze spreekt over een periode in de achttiende 
eeuw toen er in Pompeii nog niets gebeurde en alle activiteit zich afspeelde 
bij Herculaneum. In de context van fascistische archeologische projecten 
komt Herculaneum bij haar in het geheel niet aan bod. Maar het is juist 
verhelderend om Pompeii en Herculaneum samen te bekijken. Rome echter, 
door Harris vaak aangehaald, en ook in het citaat hierboven door Harris in 
één adem met Pompeii genoemd, is van een geheel andere orde: wat er in 
Rome gebeurde, kan niet op Pompeii geprojecteerd worden.3 
 
 
Archeologie en politiek 
 
Zoals gezegd: archeologie was voor de fascisten zonder twijfel een 
gereedschap in hun propagandistische toolbox. Maar dat is niet iets dat 
specifiek is voor de Italiaanse fascisten of de Italiaanse archeologie. 
Archeologie was en is niet zelden ‘politiek met de spade’. We kunnen voor 
iedere archeologische activiteit en publicatie aantonen dat deze een bepaalde 

                                                 
3 Enkele sleutelwerken: A. Cederna,  Mussolini urbanista: Lo sventramento di Roma negli 
anni del consenso (Rome 1979); F.  Liffran ed., Rome 1920-1945. Le modèle  fasciste, son 
Duce, sa mythologie (Parijs 1991);  A. Ravaglioli,  La Roma di Mussolini. Fasti e nefasti del 
regime fascista nella storia della capital (Rome 1996); P. Foro,  ‘Archéologie et romanité 
fasciste. De la Rome des Césars à la Rome de Mussolini’ in: S. Caucanas, R. Cazals 
en P. Payen ed., Retrouver, imaginer, utiliser l’antiquité (Toulouse 2001) 203-217;  B.W. 
Painter, Mussolini’s Rome. Rebuilding the Eternal City (New York, NY 2005). 
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stelling inzake de historie en de relatie tussen historie en heden innemen. 4 In 
die zin is alle bemoeienis met het verleden ‘politiek’. Natuurlijk is er 
vervolgens een breed spectrum te onderscheiden, van de existentiële 
onmogelijkheid aan de eigen leef- en denkwereld te ontsnappen tot aan de 
wetenschap die zichzelf bewust ten dienste van een specifieke ideologie stelt. 
Een waardevrije bezigheid is het in ieder geval nooit, en een ideologische 
bevangenheid ligt op de loer.  

Bij de archeologie lijkt dit in verhevigde mate het geval te zijn: dat 
moet het gevolg zijn van het feit dat het bij archeologie om materiële 
cultuur gaat. Niet alleen vertelt de archeologie een verhaal over het verleden, 
maar de archeologie maakt dat verhaal ook direct en tastbaar. Het materiaal 
dat de archeologen presenteren, lijkt daarmee een bijzondere bewijskracht te 
hebben. Je kunt de resten van menselijke activiteit én van de mensen zelf 
immers met eigen ogen gaan zien. Resten die tot voor kort nog ingebed 
waren in de bodem: onze bodem, onze geboortegrond. De identiteit van de 
huidige bewoners willen we maar al te graag koppelen aan het door de 
archeologen blootgelegd verleden.  

Talloze voorbeelden zijn er te geven van archeologie in dienst van 
een bepaalde ideologie, als een integraal onderdeel van een politiek discours, 
met of zonder medewerking van de archeologen zelf. Dat is zeker het geval 
in de pre-wetenschappelijke ‘archeologie’, maar ook in de negentiende en 
twintigste eeuw laat een inmiddels wetenschappelijke archeologie zien dat 
wetenschappelijkheid het politiek gebruik/misbruik van de langs 
wetenschappelijke weg verworven resultaten niet kan verhinderen, en 
ongefundeerde interpretaties niet altijd verwerpt en soms zelfs omarmt.  

Wanneer een propaganda-apparaat ons zegt, en toont, dat de 
archeologie een verhaal over onszelf te vertellen heeft – liefst een positief 
verhaal over verleden groot(s)heid die herwonnen is of kan worden – dan 
zijn we dus gepredisponeerd om dat te geloven. Archeologie is bijgevolg 
attractief voor propagandamakers. Zeker dictatoriale regimes houden van 
archeologie, vanwege die overtuigingskracht. 5 En op diezelfde grond vrezen 
ze het ook, een reden te meer om het in te kapselen. Er is de afgelopen 

                                                 
4 R.H. McGuire, Archaeology as Political Action (Berkeley, CA 2008). Zeer kort maar 
krachtig samengevat in:  idem, ‘Foreword: Politics is  a Dirty Word, but then 
Archaeology is a Dirty Business’ in: Y. Hamilakis en P. Duke ed., Archaeology and 
Capitalism. From Ethics to Politics (Walnut Creek, CA 2009) 9-10. 
5 M.L. Galaxy en C. Watkinson ed., Archaelogy under Dictatorship (New York,  NY 
2006). 
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jaren de nodige aandacht uitgegaan naar de Italiaanse en de Duitse 
archeologie onder fascistische vlag, maar we zien ook elders sprekende 
voorbeelden van archeologie ten dienste van ideologie.6 Toch moeten we 
niet verwachten dat ieder bewind altijd als legitimatie naar de archeologie zal 
grijpen. Aan de hand van Herculaneum laat Andrew Wallace-Hadrill zien 
dat er wel een specifieke behoefte moet bestaan. 7 De nieuwe Bourbon-
koning van het Koninkrijk der Beide Siciliën, Karel VII, diende zijn regering 
en zijn persoon te legitimeren, en dat deed hij door zijn hof tot een van de 
meest prachtlievende van Europa om te vormen – en de vruchten van de 
archeologie waren daarbij heel behulpzaam. Ten tijde van het Risorgimento 
zien we iets vergelijkbaars: de jonge Italiaanse eenheidsstaat kan ‘Italiaanse 
archeologie’ goed gebruiken. En zo ook weer de fascisten: hun nieuwe 
Rome heeft het oude Rome nodig. Maar deze perioden van archeologische 
ijver ingegeven door ideologische behoeften worden afgewisseld door 
perioden van onverschilligheid. Bij grote projecten als Pompeii of 
Herculaneum betekent dat dat de archeologische activiteiten gedeeltelijk of 
geheel stilvallen, want grootschalige archeologie heeft ruime fondsen nodig 
waarin alleen de staat kan voorzien. Ideologie kan zelfs een tegenkracht 
vormen, zoals ten tijde van de Contra-Reformatie toen de Inquisitie te 
Napels optrad tegen een in hun ogen excessieve belangstelling voor de 
heidense oudheid – en men kon van zo’n excessieve belangstelling blijk 
geven door beelden van antieke goden uit de aarde te peuteren.8 Die bleven 
daar maar beter liggen. 

 Het is dus evident dat het gevaarlijk is om in simplistische termen 
over archeologie en politiek te spreken, want alles is in dit verband 
gecompliceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. Een uitspraak als ‘de 
archeologie stond ten dienste van het fascistisch regime’ kan kloppen voor 
de individuele archeoloog, en voor het specifieke geval, maar in zijn 
algemeenheid klopt het zeker niet. In de moderne tijd is er sowieso een 
spanningsveld tussen wetenschap en politieke ideologie, en geen van beide 

                                                 
6 Een kleine greep uit de relevante literatuur: L. Olivier, Nos ancêtres les Germains. Les 
archéologues f rançais et allemands  au  service du nazisme  (Parijs   2012); Graben  für Germanien. 
Archäologie unterm Hakenkreuz (Darmstadt 2013); L.S. Klejn, Soviet Archaeology. Trends, 
Schools and History (Oxford 2012); K. Mizoguchi, Archaeology, Society and Identity in 
Modern Japan (Cambridge 2006). 
7 A. Wallace-Hadrill, Herculaneum, Past and Future (Londen 2011) 47-48. 
8 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 45. 
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is monolithisch, zoals we zullen zien als we in meer detail naar de Italiaanse 
situatie kijken.9 
 
 
Romanità 
 
In Italië werd zeer bewust de brug geslagen tussen het eigentijds Italië en 
het rijke Romeinse verleden: de vermeende parallellie tussen beide is de 
kern van de ideologie van de romanità. Deze romanità is geen fascistisch 
bedenksel: de wortels liggen in de receptie en appropriatie van ‘Rome’ in de 
loop van de post-antieke geschiedenis, en meer direct in de Romebeelden 
zoals die tot ontwikkeling kwamen ten tijde van en na de Italiaanse 
eenwording in de tweede helft van de negentiende eeuw.10 Weliswaar ging 
de belangstelling ook uit naar andere perioden uit het verleden van het 
Italiaans schiereiland waar met trots op kon worden teruggeblikt, maar aan 
het antieke Rome en het Romeinse Rijk kwam een voorrangspositie toe. 
Italië was vanaf 1910 bezig een nieuw imperium op te bouwen, dus 
logischerwijs kwam de enige periode van imperialistische macht uitgeoefend 
vanuit Italië in het middelpunt te staan. Tijdens het ventennio ging de 
romanità een rol van grote betekenis spelen, als ideologie, als retoriek én als 
enscenering.11 Dat laatste is van bijzonder belang voor het onderwerp dat 
hier centraal staat: de archeologie (waarmee absoluut niet gezegd wil zijn dat 
de archeologie alléén ten dienste van een enscenering zou staan, en geen 

                                                 
9 Zie bijvoorbeeld: L. Canfora, ‘Cultura classica e fascismo in Italia’ in: idem, Le vie 
del classicismo (Rome 1989) 253-277, over de ‘vele fascismen binnen het fascisme’. 
10 P. Foro, ‘Romaniser la nation et nationaliser la romanité: l’exemple de l’Italie’,  
Anabases 1 (2005) 105-117. Voor de vele complicaties (er gaan ook stemmen op 
voor pluraliteit), zie:  A. Körner, Politics of  Culture in Liberal Italy, f rom Unif ication to 
Fascism (New York, NY 2009) en A. De Francesco, ‘Return to Rome’ in: idem, The 
Antiquity of  the Italian Nation: the Cultural Origins of  a Political Myth in Modern Italy, 
1796-1943 (Oxford 2013) 159-181. 
11  Een historiografisch  overzicht  inzake romanità in: J. Nelis,  ‘La romanité 
(“romanità”) fasciste. Bilan des recherches et  propositions pour le futur’, Latomus 66 
(2007) 987-1006. Voor romanità als ideologie: idem, From Ancient to Modern: the Myth 
of  Romanità During the Ventennio Fascista. The Written Imprint of  Mussolini’s Cult of  the 
‘Third Rome’ (Brussel 2011), en idem, ‘Constructing Fascist Identity: Benito 
Mussolini and the Myth of “Romanità”’, The Classical  World 100 (2007) 391-415.  
Over fascistische performances: S. Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle. The Aesthethics of 
Power in Mussolini’s Italy (Berkeley 1997). 
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ideologische ammunitie aanleverde). Voor de theatrale performances van het 
fascisme is een passend decor vereist: de oudheid en allerlei transmutaties 
daarvan kunnen daartoe dienen. 

Het is niet juist romanità te zien als een nostalgisch terugblikken 
naar een roemrijk verleden, en zelfs niet als een poging antiek Rome tot 
voorbeeld voor het heden te maken. De fascistische ideologie zegt dat men 
weliswaar naar het verleden moet kijken (want dat ís roemrijk, en dat strekt 
ons tot een voorbeeld), maar dat het uiteindelijk gaat om een creatieve 
omgang met dat verleden: in de confrontatie met het oude moet iets nieuws 
ontstaan.12 Zoals Mussolini zei:  

 
op de vru chtbare voedingsbodem van het verleden kan opnieuw een 
grootse kunst tot leven komen, die zowel traditioneel als  modern is. 
We moeten scheppen, anders teren we slechts op onze erfenis. We 
moeten een nieuwe kunst scheppen voor onze eigen tijd, een 
fascistische kunst.13 

 
De plaats van de archeologie is daarmee een betrekkelijke geworden: ook 
archeologische monumenten (liefst in de letterlijke zin van monumentale 
resten – hoe groter hoe beter) worden ingezet als ‘voedingsbodem’, in de 
termen van Mussolini, voor iets nieuws. De stad Rome neemt hierin het 
voortouw. Dit hoeft niet te verbazen: het zou vreemd zijn als de politiek 
niet geprobeerd had munt te slaan uit de aanwezigheid in Rome van resten 
die al eeuwenlang tot de verbeeldingskracht van zo velen hadden 
gesproken. 14  Het ging daarbij overigens naast opgraven vooral ook om 
sloop teneinde antieke resten te isoleren van hun niet-antieke omgeving: we 
zien de Duce niet met een troffeltje in een kuil, maar veel heldhaftiger met 
een pikhouweel op muurwerk inhakken dat als latere ‘parassitarie 
incrostazioni’ [parasitaire incrustaties] moet wijken. De piccone, de 
                                                 
12 C.  Fogu, The Historic Imaginary: Politics of  History in Fascist Italy (Toronto 2003);  C.  
Fogu, ‘To Make History Present’ in:  R.  Crum en C. Lazzaro ed., Donatello Among the 
Blackshirts: History and Modernity in the Visual Culture of  Fascist Italy (Ithaca 2005) 33-52.  
13 ‘Ora sopra un terreno così preparato può rinascere una grande arte che può 
essere tradizionalista ed al tempo stesso moderna. Bisogna creare, altrimenti saremo 
gli sfruttatori di un vecchio  patrimonio; bisogna creare l 'arte nuova dei nostri tempi, 
l’arte fascista’: B. Mussolini, ‘Arte e civiltà’ (1926) in: E. en D. Susmel ed., Opera 
omnia di Benito Mussolini deel 22 (Florence 1957) 230. De context was in dit geval 
overigens de Renaissance, en niet de oudheid. 
14 Zie voetnoot 3.  
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pikhouweel, werd toen, en nu, het symbool voor de drastische interventies 
in het stedelijk weefsel van Rome.15 

Voor archeologie elders op het Italiaanse schiereiland – en a fortiori 
de Italiaanse archeologie daarbuiten: ook in het nieuwe imperium van Italië 
wordt archeologie bedreven – ligt het nog minder simpel. De archeologie 
daar is in veel gevallen niet monumentaal, biedt weinig mogelijkheden voor 
heroïek, en levert ook minder gewenste resultaten, bijvoorbeeld een 
benadrukken van het Griekse verleden van met name Zuid-Italië, of van de 
heterogeniteit van het pre-Romeinse Italië, met zijn veelheid aan Italische, 
en andere, volken. 16 Hier zijn mouwen aan te passen. En toch kan men zich 
maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat het fascistisch regime in de 
meeste archeologie die buiten Rome wordt bedreven hooguit geïnteresseerd 
is als een gegeneraliseerde bron van nationale trots, en, direct daarmee 
verbonden (maar natuurlijk tevens met een economisch aspect), als een 
magneet voor binnen- en buitenlands toerisme.17 Filmpropaganda-instituut 
L.U.C.E. brengt in bioscoopjournalen korte berichten over archeologie – 
met name wanneer een site hoog bezoek krijgt. Het zijn interessante decors, 
ze getuigen van nationale grootsheid, maar ze moeten concurreren met 
andere grandi opere: infrastructurele werken, ziekenhuizen, scholen, 
restauratie van niet-antieke monumenten. Heel Italië ‘gaat op de schop’ en 
de spade van de archeoloog is er maar één onder vele. Natuurlijk, sommige 
vondsten zijn prestigieuzer dan andere: wanneer in Pompeii het zogeheten 
Huis van Menander wordt opgegraven, met een atrium met lararium 
(huisaltaar), trappen naar de bovenverdieping, vele fresco’s met 
mythologische thema’s, mozaïekvloeren, privé baden, een bibliotheek, een 
slavenverblijf, en als klap op de vuurpijl een zilverschat, dan is dat 
wereldnieuws. En het regime houdt van positief wereldnieuws. 
                                                 
15 D. Manacorda en R. Tamassia, Il piccone del regime (Rome 1985). 
16 Zie N. de Haan, ‘The “Società Magna Grecia” in Fascist Italy’, Anabases 9 (2009) 
113-125; N. de Haan, ‘Archeologia classica in Campania nel ventennio fascista: un 
chiaroscuro continuo’ (te verschijnen). 
17 R. Laurence, ‘Tourism and Romanità:  a New Vision of Pompeii (1924-1942)’,  
Ancient History 35 (2005) 90-110;   L.  Veronese, ‘L’invenzione dell’immagine turistica 
degli scavi di Ercolano. Contenuti e caratteri iconografici’ in: A. Buccaro  en C. de 
Seta ed., Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra 
Sette e Novecento (Napels 2014) 191-202.  Een mooi uitgewerkt voorbeeld van het 
samengaan van propaganda en  bevordering van het toerisme: F. Longo, 
‘Archeologia e Fascismo a Paestum’ in: C. Lambert  en  F.  Pastore ed., Miti e popoli del 
Mediterraneo antico. Scritti in onore di Gabriella d’Henry (Salerno 2014) 121-136. 
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Pompeii en Herculaneum nader beschouwd 
 
Pompeii en Herculaneum behoren zonder twijfel tot de prestigeprojecten 
van het fascistisch Italië. Zoals hierboven al werd aangestipt, heeft het werk 
op beide plaatsen van het begin af aan politieke doelen gediend: de 
Bourbons van het Koninkrijk der Beide Siciliën hebben hier geen geld in 
gestoken omwille van de wetenschap, maar omwille van het scheppen van 
een decor voor hun Selbstinszenierung, onderdeel van hun dynastieke 
aspiraties. Maar ook hier weer geldt: dit is niet het hele verhaal. We hebben 
te maken met een krachtenspel waarin allerlei krachten en allerlei spelers 
elkaar in evenwicht houden. 

De financiering lijkt een uitgemaakte zaak: die geschiedde van 
overheidswege. Maar er waren ook donaties, althans over één opmerkelijk 
geval werd in de pers bericht. Een Amerikaanse kunstschilder, John 
Hemming Fry, doneerde $10.000 voor het blootleggen van Herculaneum.18 
Fry’s beweegreden kan men wel zo ongeveer opmaken uit een boek van zijn 
hand, gepubliceerd in 1934 en getiteld The Revolt Against Beauty. The Source 
and Genesis of Modernistic Art. De titel van de Franse vertaling uit 1940 is 
duidelijker: Art décadent sous le règne de la démocratie et du communisme. Fry 
verwerpt modernistische stromingen in de kunst als symptomen van een 
algehele culturele decadentie die voortspruit uit democratie en communisme. 
Deze degeneratie van de kunst en van de samenleving in het algemeen kan 
slechts worden gekeerd als we de leiding van het land in handen leggen van 
een sterke man met de juiste ideeën. Al met al een gedachtegang die 
Mussolini kan hebben aangesproken; in elk geval nam zijn regering de 
$10.000 aan. Verder onderzoek kan meer donaties aan het licht brengen: 
een interessant aspect. Toen in 1933 lokale fondsen uitgeput waren en men 
de opgravingen in Herculaneum stil wilde leggen, kwam er extra geld vrij uit 
Rome en ontving het project een persoonlijke gift van Mussolini.19 

Ondanks het ter beschikking stellen van de benodigde fondsen, lijkt 
al met al de interesse die Mussolini en zijn omgeving aan de dag leggen voor 

                                                 
18 ‘Consegnati a Musssolini 10.000 dollari di un pittore americano per gli scavi di 
Ercolano’, Corriere  della Sera, 3 april 1927,  3. Fry (1860-1948)  schilderde 
tweederangs pseudo-pre-raphaelitische en symbolistische doeken  waarvan 
verscheidene voorbeelden op internet te vinden zijn. 
19 L. Veronese, ‘L’invenzione dell’immagine turistica’, 199. 
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Pompeii en Herculaneum toch beperkt. In 1931 bracht Mussolini 
bliksembezoeken aan Pompeii en Herculaneum, en in 1935 aan Paestum 
(zie onder). In 1936 bezocht hij mogelijk opnieuw Herculaneum en in 1940 
andermaal Pompeii.20 Veel woorden heeft Mussolini ook niet vuilgemaakt 
aan Pompeii of Herculaneum: die laatste plaats vormt, samen met de 
Romeinse schepen gevonden te Nemi, onderwerp van een rede van 
Mussolini uit 1927. 21  Daarin zegt hij echter niets over ideologische 
beweegredenen om de opgravingen te Herculaneum weer op te vatten: het 
komt tegemoet aan de wens van de internationale wetenschappelijke 
gemeenschap en het is ten opzichte van Pompeii niet meer van hetzelfde, 
maar een kans om Pompeii beter te begrijpen door het te kunnen 
contrasteren met een ander type stad.22 Geen woord over romanità, al zit 
die natuurlijk wel ergens onder het oppervlak verstopt. In andere 
redevoeringen of geschriften van de Duce – en elke snipper is uitgegeven – 
wordt antiek Pompeii niet, en Herculaneum slechts éénmaal genoemd, en 
ook dat is niet in de context van romanità. We moeten niet vergeten dat de 
archeologie onderdeel was van een veel groter geheel, zoals hierboven al 

                                                 
20 Het bezoek van 1931 aan Pompeii is  in meerdere foto’s gedocumenteerd. De 
foto in Harris, Pompeii Awakened, 226, aldaar gedateerd 1940, is van het bezoek van 
1931; E.M. Moormann, Pompeii’s  Ashes. The Reception of  the Cities Buried by  Vesuvius  in 
Literature, Music, and Drama (Berli jn 2015) 86,  spreekt  ook abusievelijk van 1940;  het 
bezoek aan Herculaneum op dezelfde dag (beide bezoeken waren deel van het 
ochtendprogramma van de 25ste oktober) staat genoemd in Mussolini’s itinerarium in 
deel 25 van de Opera Omnia. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan Paestum op 6 juli 
1935 (Opera Omnia deel 27). Voor het bezoek aan Herculaneum in 1936 heb ik 
slechts het woord van Wallace-Hadrill,  Herculaneum, 76  (op internet circuleert 1934;  
noch Wallace-Hadrill,  noch internetbronnen noemen het bezoek van 1931: is  hier 
sprake van verwarring en was er slechts één bezoek?). Het bezoek aan Pompeii in 
1940 behelst in elk geval een lunch in het triclinium van het Huis van Menander 
met de Duitse minster van Onderwijs, Bernard Rust, waarvan volgens 
www.stoa.org/projects/ph/house?id=9 (geraadpleegd 23-08-2015) drie foto’s 
bestaan: Pompeii photo archive negatives A/234-236. 
21 B. Mussolini, ‘Nemi ed Ercolano’ (1927) in:  E. en D. Susmel ed., Opera omnia di 
Benito Mussolini 22 (Florence 1957) 341-345. 
22 Men zou vermoeden dat de woorden van Mussolini een herhaling zijn van de 
argumenten van de archeoloog Maiuri – die naar verluidt Mussolini had  gevraagd 
om geld voor Herculaneum.  
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opgemerkt.23 Temidden van de wegen, bruggen en dammen (en natuurlijk 
de kruisers en mijnenjagers) hebben zelfs belangrijke sites als Pompeii en 
Herculaneum geen prioriteit.  

Ook zijn er geen duidelijke invloeden van Pompeii en Herculaneum 
aanwijsbaar in de beeldende of toegepaste kunst zoals die door het regime 
omarmd werd. In de architectuur is de zogeheten stile littoreano zeer 
herkenbaar: vooral toegepast voor openbare gebouwen is het een mengsel 
van classicisme en modernisme – maar het Pompeiaanse stadshuis (of de 
Campaanse villa) is er mijns inziens niet in terug te vinden. Alleen in de 
woningbouw is er een nogal marginale stroming die zich tooide met termen 
als mediterraneità en italianità en die het patiohuis als ideaalmodel had, 
gebaseerd op traditionele plattelandsarchitectuur, maar ook op het 
atriumhuis van Pompeii en Herculaneum.24 Verder bracht het ventennio nogal 
wat wandschilderkunst voort, maar het is onduidelijk in hoeverre antieke 
voorbeelden daar een rol spelen – formaat, compositie en kleurenschema’s 
doen mij eerder aan renaissancistische voorbeelden denken. 
 
 
De man achter Pompeii en Herculaneum: Amedeo Maiuri 

 
Met de archeologie van Pompeii en Herculaneum is onverbrekelijk de naam 
verbonden van Amedeo Maiuri, een van de belangrijkste Italiaanse 
archeologen van de 20ste eeuw.25 In zijn persoon komen allerlei van de 
zojuist uitgezette lijnen samen. Een korte biografische schets: Maiuri werd 
geboren in 1886. Hij studeerde aan de Università di Roma en specialiseerde 
zich in de Byzantinologie, met name de Griekse filologie en epigrafie. Na 
zijn afstuderen in 1908 vervolgde hij zijn studies aan de Scuola Superiore di 
Archeologia. In dat kader verbleef hij aan de Scuola Archeologica Italiana 
di Atene (1910-1911), en nam deel aan een archeologische campagne in 
Gortyn, op Kreta, geleid door de fameuze archeoloog Federico Halbherr.  

                                                 
23  L. Veronese,  Il restauro a Napoli negli anni dell’Alto Commissariato (1925-1936).  
Architettura, urbanistica, archeologia (Napels 2012). 
24 J.F. Lejeune en M. Sabatino ed., Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular 
Dialogues and Contested Identities (Abingdon 2010) 50-56 
25 Helaas bestaat  er geen biografie van deze sleutelfiguur. Goed  uitgangspunt is: 
P.G. Guzzo, s.v. ‘Maiuri,  Amedeo’, Dizionario Biograf ico degli Italiani, deel 67 (Rome 
2006) 682-687. 
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Maiuri was verantwoordelijk voor de inscripties, maar schreef ook 
enkele puur archeologische artikelen over Gortyn. In 1912-1913 was hij 
Ispettore alle Antichità della Campania, maar voor hij daar ergens zijn 
stempel op had kunnen drukken werd hij overgeplaatst naar Rhodos, als 
directeur van het museum aldaar en als Soprintendente voor de Dodecanesos 
(een eilandengroep in de Egeïsche Zee, voorheen deel van het Ottomaanse 
rijk, sinds 1912 bezet door Italië). Gedurende deze jaren ontwikkelde Maiuri 
zich tot een all-round archeoloog die zich bezighield met alle perioden en 
met alle aspecten van het vak, van opgraving tot museale presentatie. Vanaf 
deze vormende periode tot zijn pensionering in 1961 (en dood in 1963) was 
hij een van de centrale figuren in de archeologische wereld van Italië. In 
1924 kreeg hij de topfunctie van directeur van het archeologisch museum in 
Napels en van Soprintendente alle Antichità della Campania e del Molise. 
Hiermee vielen ook Pompeii en Herculaneum onder het gezag van Maiuri.  

Zijn archeologisch werkterrein bestreek een enorm gebied dat ook 
nog delen van Lazio en van Basilicata omvatte. Dankzij met zorg 
uitgekozen assistenten wist Maiuri overal goed onderzoek te verrichten. 26 
Tel daarbij op een vierhonderdtal publicaties, deels met duidelijke literaire 
aspiraties – en literaire kwaliteiten die maakten dat Maiuri als een model 
werd gezien. 27 En een universitair docentschap dat zich in verschillende 
hoedanigheden uitstrekte van 1936 tot 1961. Een reus – maar een reus op 
lemen voeten? Een man die zijn functie te danken had aan de fascisten, zijn 
werk ten dienste stelde van de fascisten en die uiteindelijk meer kwaad dan 
goed heeft gedaan? Wie Harris leest, zou het denken. 

Manacordo, in een bekend artikel over de Italiaanse archeologie 
gedurende het ventennio, noemt Maiuri botweg een  ‘archeologo fascista’, 
maar karakteriseert hem ook, enigszins tegenstrijdig, als een ‘personalità 
complessa e contradditoria.’28 Wat pleit er vóór om Maiuri als fascist te 
beschouwen? En wat tegen? Ik loop enkele dingen langs. Een van de 
belangrijker punten à charge lijkt mij het feit dat Maiuri zijn handtekening 

                                                 
26 Met name  Olga Elia moet hier genoemd worden als  degene die het  meeste werk 
deed  te Pompeii, terwij l Maiuri vanaf 1927 vooral gepreoccupeerd was door 
Herculaneum. 
27  Bibliografie:  C.  Belli  ed., Amedeo maiuri. Mestiere d’Archeologo. Antologia di scritti 
(Milaan 1978) 645-660. Naast de 400 publicaties – gidsen, monografiën, artikelen – 
komen nog een 200 bijdragen aan de dagbladpers.  
28  D. Manacorda,  ‘Per un’indagine sull’archeologia italiana durante il  ventennio 
fascista’, Archeologia medievale 9 (1982) 443-470; over Maiuri:  454-455.  
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zette onder het Manifesto degli Intellettuali del Fascismo, opgesteld door 
Giovanni Gentile in 1925.29 Dit zogenaamde Manifesto Gentile werd zeker 
niet door iedere Italiaanse intellectueel ondertekend: sommigen onthielden 
zich van enige steunbetuiging, anderen ondertekenden het ‘tegenmanifest’ 
Manifesto degli intellettuali antifascisti van Benedetto Croce. Wanneer we kijken 
naar het jaar, 1925, en terugdenken aan Maiuri’s carrière zoals zojuist kort 
samengevat, dan valt wel in te zien dat Maiuri eigenlijk wel moest 
ondertekenen: in 1924 had hij een uiterst belangrijke post geaccepteerd die 
was vrijgekomen door een conflict dat we hier niet uitgebreid kunnen 
behandelen, maar waarin een beschuldiging van anti-fascisme jegens zijn 
voorganger, Vittorio Spinazzola, een rol speelde. Wie in zo’n situatie de 
vrijgevallen functie accepteert, steekt zijn hoofd in de strop. 

In 1937 droeg Maiuri bij aan de Mostra augustea della romanità, de 
enorme tentoonstelling te Rome ter gelegenheid van het twintigste 
eeuwfeest van Augustus’ geboorte – maar niet alleen gewijd aan Augustus, 
maar aan het Romeinse Rijk in al zijn facetten. Deze tentoonstelling was een 
hoogtepunt in de propaganda rond het concept romanità. Maiuri’s bijdrage 
lijkt echter vooral een technische kwestie: het aanleveren van afgietsels, 
enzovoort – waarbij Maiuri niet zelden dwarsligt.30 In 1941 hield Maiuri een 
in de literatuur met enige regelmaat genoemde rede met een sterk politieke 
inhoud, toegesneden op de oorlogssituatie van dat moment (de Duitse 
veldtocht in Rusland): Maiuri roemt de gezamenlijke beschaving van 

                                                 
29 G. Pini en D. Susmel, Mussolini, l’uomo e l’opera 3: dalla dittatura all’impero (1925-
1938) (Florence 1955) 10;  F. Dei,  ‘Il firmamento: appelli  e dichiarazioni collettive’, 
Atlante della letteratura italiana 3 (Turijn 2012) 734-743, 736;  R. Gennaro, ‘Il 
Manifesto degli intellettuali fascisti  e l’espansione culturale all'estero.  La versione 
francese e due nuove liste di firmatari’, Nuova Storia Contemporanea 17 (2013) 79-96:  
88; D. Palombi, Rodolfo Lanciani: l'archeologia a Roma tra Ottocento e Novecento (Rome 
2006) 248, n.397 noemt Maiuri als een van het  eerste groepje intellectuelen dat de 
statuten van de nieuwe Academia d’Italia, een creatie van Mussolini, ondertekende;  
zie ook: G. Turi,  ‘Die Akademien in faschistischen Italien. Eine schrittweise 
Vereinahmung’ in: W. Fischer ed., Die Preußische Akademie  der Wissenschaften zu Berlin 
in Krieg und Frieden, in Republik und Diktatur 1914-1945 (Berlijn 2000) 351-372: 365. 
30 G. Prisco,  ‘Fascismo di gesso. Dietro  le quinte della Mostra Augustea della 
Romanità’ in: M.I. Catalano ed., Snodi di critica. Musei, mostre, restauro e diagnostica 
artistica in Italia, 1930-1940 (Rome 2008) 225-259; F. Marcello, ‘Mussolini and the 
Idealisation of Empire:  the Augustan Exhibition of Romanità’, Modern Italy 16 (2011) 
223-247. 
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romanità en Deutschtum, een onverslaanbaar duo.31 Maar hij heeft kennelijk 
nog wel meer redes afgestoken waarbij partijkader aanwezig was – het is 
ongetwijfeld de moeite waard de inhoud daarvan nader te analyseren, als de 
teksten bewaard zijn gebleven.32 In Maiuri’s publicaties vinden we enkele, 
nogal obligate, verwijzingen naar Mussolini. Zo schrijft hij in zijn gids voor 
Herculaneum over de hervatting van de opgravingen in mei 1927 dat dit 
gebeurde ‘per volere del Duce’ en ‘auspice Benito Mussolini’ – omdat 
Mussolini dit wenste en met Mussolini als beschermheer. 33 Overigens, deze 
en soortgelijke dankbetuigingen zijn natuurlijk gewoon naar waarheid.  

Verder gaat het niet: purple passages over romanità lijken merendeels 
afwezig. Een enkel krantenartikel draagt een wat opgewonden titel met een 
zweem van romanità, zoals ‘Dove Scipione, grande spirito romano, chiuse la 
sua vita di combattente e bonificatore’ [Waar Scipio, die grote Romeinse 
geest, zijn leven van strijder en weldoener afsloot],34 maar dat is er echt 
maar een enkele: de meeste hebben droge titels als ‘La bottega del tintore a 
Pompei’ [De winkel-werkplaats van de verver in Pompeii] 35  en ‘Tra le 
métope del santuario di Hera Argiva’ [Over de metopen van de temple van 
Hera Argiva]36, of iets romantischer als ‘Una di quella giornate a Pompei…’ 
[Een van die dagen te Pompeii…].37 In wat ik van het omvangrijke werk van 
Maiuri gelezen heb, lijkt een expliciet ideologisch standpunt eigenlijk geheel 
afwezig, met uitzondering van het soort nationalisme dat in het piccolo-
borghese, bourgeois milieu waarin hij opgroeide volkomen normaal was. Maar 
romanità, laat staan germanesimo, waren dat misschien zaken die hij zonder 
overtuiging alleen dan toevoegde als het naar zijn gevoel van hem verwacht 
werd, bijvoorbeeld in een rede voor een politiek gehoor?  

Dan zijn er nog wat losse anekdoten over Maiuri: hoe hij er in 
slaagt een borstbeeld van Mussolini niet te plaatsen bij de nieuwe entree tot 
                                                 
31 ‘Rome e l’Oriente europeo. Discorso pronunciato in Campidoglio il 23 novembre 
1941 nell’adunanza inaugurale dell’anno academico’, Annuario dell’Academia d’Italia 
143 (1942), apart gedrukt als fascikel van 26 pagina’s. 
32 Moormann, Pompeii’s Ashes, 86, n.338,  zegt over A. Cotugno en A. Lucignano, Il 
f ondo bibliograf ico di Amedeo Maiuri. Libri, carteggi e cimeli di un grande archeologo  (Napels 
2009) 106-112, 117-120 het volgende: ‘although absolving Maiuri of any fascist 
tendency, [they] give a long list of speeches held by Maiuri for party officials.’ 
33 A. Maiuri, Ercolano  (Rome 1937) 3, 9. 
34 Mattino, 30 mei 1934. 
35 Corriere della Sera, 8 juni 1937. 
36 Corriere della Sera, 5 april 1940. 
37 Corriere della Sera, 10 november 1938. 
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Herculaneum die in 1930 gereed kwam. Dat hij opgelucht is dat het bezoek 
van Mussolini aan Paestum zeer kortstondig was.38 Dat Mussolini kennelijk 
zo gegrepen was door zijn bezoek aan Paestum dat hij vroeg om een 
Griekse zuil teneinde die te integreren in het Mussolini-familiegraf in 
Predappio. Maiuri wilde dit absoluut niet inwilligen, maar hoe weiger je wat 
de Duce wenst? Maiuri’s assistent te Paestum, Giuseppi Barattucci, kwam 
met een oplossing: er werd een nieuwe zuil samengesteld uit antieke 
fragmenten. 39 Ook gebruikte Maiuri kennelijk de fascistische jaartelling in 
zijn officiële correspondentie, maar niet in zijn privé correspondentie, 
althans die met de filantroop en collega-archeoloog Umberto Zanotti 
Bianco. Nathalie de Haan suggereert dat hij dit deed om zijn correspondent, 
die antifascistisch was, niet voor het hoofd te stoten. 40 Zeker was dat Maiuri 
van alles deed om Zanotti Bianco te helpen – terwijl die door het regime 
werd tegengewerkt.41 Het is goed nog even expliciet op te merken dat ook 
Zanotti Bianco het contact met Maiuri wilde onderhouden, die hij dus 
kennelijk niet als een verwerpelijk representant van het fascistisch bewind 
beschouwde.42 Tenslotte is er nog het verhaal dat Maiuri een Joodse collega, 
Hermine Speyer, aan een positie bij het Vaticaan wist te helpen zodat zij 
haar archeologisch werk kon voortzetten en tegelijk in een veilige haven 
was.43  

Na de bevrijding van Napels door de geallieerden, werd Maiuri aan 
een zuivering onderworpen, maar spoedig vrijgelaten. Dat blote feit zegt 
niet zoveel, maar dat Benedetto Croce, de bekende filosoof, antifascist van 
het eerste uur, voor Maiuri’s vrijlating kwam pleiten is intrigerend: helaas 

                                                 
38 F. Longo, ‘Archeologia e Fascismo a Paestum’, 125.  
39 M. Cipriani en  G. Avagliano, Interventi di restauro dalla riscoperta ad oggi’  in: G. 
Tocco ed., Étude de cas  de vulnérabilité du patrimoine: Paestum (Rixensart 1991) 49-56: 55. 
40 De Haan, ‘The “Società Magna Grecia”’, 124. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, 117-118,  laat zien dat  Zanotti Bianco zelf ook een pragmatische zijde 
heeft:  hij neemt voor zijn  projecten  in Zuid-Italië, archeologisch  en  anderszins, geld 
aan van fascistische organisaties (en van Maiuri). 
43 Gegeven uit een goede biografische schets van Maiuri door een anonieme auteur 
op www.comune.pompei.na.it/amedeo-maiuri.html (niet meer beschikbaar). De site 
was onderdeel van  het Centro Internazionale Studi Pompeiani, die onder meer de 
papieren privé nalatenschap van Maiuri beheren. Ze waren fysiek en digitaal te gast 
bij de gemeente Pompei, maar na een conflict  noodgedwongen op zoek naar een 
nieuw onderkomen.  
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wordt niet vermeld met welke argumenten.44 Maiuri zelf voelde zich later in 
ieder geval niet ergens schuldig aan: hij spreekt over het ventennio en zijn 
optreden in die tijd op verontschuldigende wijze.45 Zo hij er al over spreekt: 
in zijn vele geschriften van na de oorlog weet hij het onderwerp bijna geheel 
te vermijden, laat staan dat hij in enig detail treedt over een directe 
bemoeienis van het fascistisch bewind met zijn werk. 
 
 
Maiuri: een oordeel 
 
Het lijkt me dat we met de informatie die nu beschikbaar is niet anders 
kunnen concluderen dan dat Maiuri een pragmaticus was, of misschien is 
‘strateeg’ een nog beter woord: hij manoeuvreerde voorzichtig teneinde zijn 
doel te bereiken, terwijl de ander misschien dacht dat hij zichzelf 
wegcijferde voor de publieke zaak. Maiuri wilde zijn eigen archeologisch 
werk, en de archeologie in het algemeen, veilig stellen, en zelf actief blijven, 
door aan het fascistisch regime tegemoet te komen. Hij was iemand voor 
wie fascistisch geld net zo goed was als enig ander geld, als de archeologie 
maar voortgang kon vinden. Iemand die in dat geval ook nog wel wilde 
zeggen wat de machthebbers graag wilden horen. Hij compromitteerde 
zichzelf, en we kunnen hem principeloos noemen (al was hij dat 
vermoedelijk niet) – maar zonder kwade bedoelingen. Hij werd een 
steunpilaar van het regime, maar was dat niet om wille van het regime, maar 
om wille van zijn vak, de archeologie. Bettina Arnold noemt het een 
‘Faustian bargain’ en dat is het zeker.46 En net zo zeker was Maiuri maar een 
van de zeer velen die hun ziel verkochten in ruil voor het veiligstellen van 
hun persoonlijk belang of groepsbelang, hun bezigheden, idealen, enzovoort.  

Maar nu rest nog de vraag of Maiuri, om zijn fascistische 
broodheren tevreden te stellen, in een te hoog tempo slordig heeft 
opgegraven, en veel te veel, zodat we nu met een enorm 
conserveringsprobleem zitten. Het conserveringsprobleem is uiterst reëel. 
Maar Maiuri had er wel degelijk rekening mee gehouden: hij had het 
onderhoud van de sites goed geregeld. Het is in de jaren ná Maiuri dat men 

                                                 
44 Guzzo, ‘Mauri, Amedeo’, Dizionario 
45 Ibidem. 
46 B. Arnold, ‘Dealing with  the Devil:  The Faustian Bargain of Archaeology under 
Dictatorship’ in: M.L. Galaxy en C. Watkinson ed., Archaeology under Dictatorship 
(New York, NY 2006) 191. 
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de zaak heeft laten versloffen.47 Blijft alleen de suggestie van te veel en te 
snel onder druk van het fascistisch bewind nog over. Maar hier klopt iets 
niet: weliswaar kwamen de fondsen voor het opgraven van Pompeii en 
Herculaneum van de fascistische overheid – die om propagandistische 
redenen met beide sites wilde pronken – maar dat Maiuri vervolgens als een 
razende aan het werk ging om zoveel mogelijk bloot te leggen, is niet iets 
nieuws, maar is precies wat al zijn voorgangers al deden of hadden willen 
doen. Zonder fascistische aansporing. Met andermans geld had Maiuri 
hetzelfde gedaan. 

Harris heeft het ook over ‘needlessly excavating.’ 48 Tot op zekere 
hoogte klopt dat wel – al is de beschrijving die Harris geeft van Maiuri’s 
opgravingspraktijken een schandalige karikatuur die geen enkel recht doet 
aan de werkelijkheid. Maar helemaal zonder motieven en verwachtingen zal 
toch ook Maiuri niet geopereerd hebben. Misschien wilde hij de 
geschiedenis ingaan als de ontdekker van een werkelijk exceptionele 
vondst.49 Dat wilde en wil menig archeoloog; als Maiuri het ook wilde, dan 
is zijn wens ruimschoots vervuld. Interessanter is de stelling van Ray 
Laurence die betoogt dat Maiuri bovenal een didacticus was, een man die de 
oudheid aan een zo groot mogelijk publiek wenste te presenteren. Die 
missioneringsdrift zou de drijvende kracht achter zijn werk zijn. 50  Met 
andere woorden: wanneer hij meer wilde opgraven, dan wilde hij dat voor 
ons. Hoe dan ook: uitgebreide reflectie over waarom je eigenlijk zou 
opgraven, en waarom het beter kan zijn iets niet op te graven, is opgekomen 
nadat Maiuri zijn meeste werk allang gedaan had. We moeten hem 
beoordelen binnen de archeologische praktijk van zijn tijd, en dan blijkt dat 
het oordeel veelal gunstig uitvalt.51 Ook de beschuldiging van slordigheid is 
onzin: in vergelijking met veel anderen hield Maiuri zijn werk goed bij: hij 

                                                 
47 Wallace-Hadrill, Herculaneum, 83. 
48 Harris, Pompeii Awakened,  225.  Moormann, Pompeii’s  Ashes, 81-82,  zegt dat  het  
doel was ‘alles’ op te graven zonder dat men zich afvroeg waarom dat zou moeten 
of waar dat goed voor zou zijn. 
49Aldus Harris,  volgens Moormann, Pompeii’s Ashes, 82,  n.321.  Harris  zegt  dat echter 
niet (het  zou strijdig zijn  met haar ‘needlessly’),  maar onwaarschijnlijk is  het  niet.  In 
zijn Ercolano zegt Maiuri over de site: ‘una dei più  fertili  campi di promesse per il  
recupero di opere d’arte’ (9).  
50 Laurence, ‘Tourism and Romanità’, 91. 
51 Moormann, Pompeii’s Ashes, 86-87,  en  met nog minder terughoudendheid, 
Wallace-Hadrill, Herculaneum,  65-86.  
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documenteerde het in woord en in beeld en schreef een aantal synthesen die 
nog altijd van groot belang zijn. Hij was een gedegen en consciëntieus 
archeoloog en er is geen indicatie dat hij met de hete adem van een 
ongeduldige fascistische overheid in de nek slechts tempo wilde maken ten 
koste van de wetenschap. 

Het voorgaande wil niet zeggen dat Maiuri’s werk probleemloos 
zou zijn: de manier waarop hij Pompeii en Herculaneum aan het publiek 
wenste te tonen is wel het dagelijks-levenparadigma genoemd. Het moest er 
bewoond uitzien en daarmee toonde Maiuri zich een kind van zijn tijd: denk 
aan stijlkamers, openluchtmusea en restauratiepraktijken die we nu zonder 
meer reconstructie, zo niet vervalsing zouden noemen. Hier zien we de 
didacticus Maiuri, waar Laurence het over had, aan het werk, net zoals in de 
uiterst speculatieve, romantische beschrijvingen in zijn populariserende 
publicaties. Hij reconstrueerde er lustig op los en schroomde daarbij niet 
zaken te verplaatsen en pastiches te produceren. Zelfs de geallieerde 
bombardementen op Pompeii van augustus en september 1943 die grote 
schade aanrichtten, waren een soort blessing in disguise: ze maakten verdere 
verbeeldingsrijke reconstructies mogelijk.52 Gelukkig maakt Maiuri’s goede 
documentatie het vaak mogelijk te zien wat hij precies uitspookte. Zijn 
streven een openluchtmuseum te creëren waar je het leven van de 
Romeinen kon ervaren, door de ruimten van een zoldering te voorzien en 
deze aan te kleden met vondsten daar (of elders) gedaan, en het ensemble 
een verhaal te laten vertellen, heeft, vanuit het grote publiek gezien, zeker 
zijn voordelen, ook al is het merendeels niet meer in overeenstemming met 
de huidige ethiek van de archeoloog.53  
 
Conclusie 
 
Harris ziet een ‘fascistische fase’ in de geschiedenis van Pompeii die er niet 
is; zelfs Herculaneum, waar de huidige site grotendeels een creatie is uit het 
ventennio, is desondanks niet gevormd door een fascistisch masterplan 
zoals Harris dat ziet. De boeman in haar verhaal is Amedeo Maiuri, en ook 
dat is niet terecht. Harris’ boek roept, niet voor het eerst en voor het laatst, 

                                                 
52 R. Picone, ‘Pompei alla guerra.  Danni bellici e restauri nel sito’ in:  S.  Casiello ed., 
I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauri (Florence 2011) 101-117. 
53 Laurence, ‘Tourism and Romanità’, 98-99.  N. Monteix, ‘Inventio Herculanei:  
Amedeo Maiuri et les fouilles d’Herculanum’ in: idem, Les lieux de métier. Boutiques et 
ateliers d’Herculanum (Rome 2010) 1-36. 
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de vraag op wanneer we nu eens ophouden te spreken in termen van ‘goed’ 
en ‘fout’ en wanneer we serieuze aandacht gaan geven aan de nuances en 
subtiliteiten van het echte leven. Niet alleen Amedeo Maiuri is een vat vol 
tegenstellingen, zoals Guzzo beweerde, maar ook Mussolini, en alle andere 
betrokkenen: hun ideeën sporen niet met elkaar, en niet met de praktijk. 
Mensen compromitteren zich en revancheren zich, zijn egoïstisch en 
altruïstisch, zoeken uitwegen en uitvluchten, koesteren en verraden idealen, 
gebruiken anderen, worden gebruikt, laten zich gebruiken. Een chiaroscuro 
zoals Nathalie de Haan het zo treffend zei. 54 Een dictator die belang hechtte 
aan archeologie, maar niet te veel, altijd en overal, een archeoloog die zich 
gedienstig opstelde maar vooral een eigen agenda had, en twee steden die 
uiteindelijk iedereen op zijn eigen manier kon en kan interpreteren – wat 
sommigen bij hun blootlegging ook voor ogen mogen hebben gehad. 
Auteurs als Harris vinden het echter makkelijker die multidimensionale 
werkelijkheid tot een ééndimensionale te reduceren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Zie: noot 16. 
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Luuk de Ligt, hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden, keek 
wat afwezig op toen twee redacteuren van Leidschrift zijn kamer 
binnenkwamen. Of hij het interview niet was vergeten. ‘Nee, nee, kom 
binnen’. Hij legde nog snel enkele papieren op een grote berg met boeken 
en artikelen, terwijl naast hem zijn promovendus Paul Kloeg aanschoof. Al 
snel begon De Ligt enthousiast te vertellen over zijn European Research 
Council (ERC) project ‘An Empire of 2000 cities: urban networks and 
economic integration in the Roman Empire’. De Ligt heeft als doel de 
stedelijke netwerken binnen de provincies van het Romeinse Rijk te 
reconstrueren. Vooral de kwantitatieve eigenschappen van deze netwerken 
worden gebruikt om een nieuw licht te laten schijnen op de niveaus van 
economische integratie binnen het Romeinse Rijk. Hij wordt in zijn 
onderzoek bijgestaan door hoogleraar Archeologie aan de Universiteit 
Leiden John Bintliff, twee Postdocs en zes promovendi. Speciaal voor 
Leidschrift lichtten De Ligt en zijn promovendus Paul Kloeg toe op welke 
manier het project een vernieuwing in het onderzoek naar oude 
geschiedenis kan betekenen. 
 
 
Hoe is het project ‘An empire of 2000 cities’ ontstaan? 
 
De Ligt: ‘Het project is eigenlijk voortgekomen uit een eerder project. In 
2004 startte ik een onderzoek dat zich richtte op de bevolkingsgeschiedenis 
van Italië. Ik ontdekte dat er ontzettend veel bekend is over afzonderlijke 
steden. Zo zijn er eindeloze boeken over Pompeii en Herculaneum, maar 
een overzichtswerk over Italië is er niet. Niemand heeft het totaalplaatje 
samengesteld. Daardoor wist ik dat er een gat in de markt was. Ik ben toen 
zelf begonnen met Noord-Italië, dat waren tachtig steden en daarom nog 
wel te doen. Met Noord-Italië was ik al een half jaar bezig, dus ik wist dat ik 
een groter gebied, zoals het gehele Romeinse Rijk, nooit in mijn eentje zou 
kunnen doen. Het moest dus een groter project worden. Alleen kon de 
insteek van het nieuwe project niet demografisch zijn. Voor Italië heb je 
namelijk literaire bronnen die je kunt confronteren met de archeologie, maar 
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voor het complete Romeinse Rijk ontbreken deze. Ik heb er daarom voor 
gekozen om me in dit project te richten op de economie. We onderzoeken 
nu het complete stedelijke netwerk van het Romeinse Rijk, met de 
bedoeling ook iets te zeggen over de onderliggende economische structuur. 
Alleen moet ik hier wel bij vertellen dat wanneer je het hebt over de 
economie van het Romeinse Rijk, je het dan ook altijd hebt over wat wij de 
‘political economy’ noemen. De economie moet je in ruime zin 
interpreteren, bij de Romeinen gaat het dan ook over de bestuursstructuur, 
politieke structuur en economische implicaties.’ 
 
 
Is dit project te omschrijven als een area study?1 
 
De Ligt: ‘Nou, ik zie het meer als een empire study. De focus van het project 
ligt op het gehele Romeinse Rijk. Van grofweg Zuid-Schotland tot het 
noorden van de Soedan en van Noord-Irak tot westelijk Portugal. Maar ik 
heb wel afscheid genomen van de bevolkingsgeschiedenis. De verleiding 
hier toch nog iets mee te doen is groot, maar het blijkt gewoon een heel 
moeilijk verhaal te zijn wanneer je dat niet met cijfers kunt confronteren. 
Het sociale aspect zit er wel in, omdat het bijna niet van het politieke te 
scheiden is in de Romeinse wereld. Religie blijft wel helemaal buiten beeld.’  
 
 
Hoe ziet de structuur van het project eruit? 
 
De Ligt: ‘Om het project behapbaar te houden, hebben we het Romeinse 
Rijk opgedeeld in tien stukken. Acht daarvan worden onderzocht door 
AIO’s en Postdocs en twee stukken onderzoek ik zelf, namelijk Italië en 
Egypte. Verder ben ik de projectleider, maar we hebben ook archeologische 
expertise nodig. Dat wordt gedaan door John Bintliff, hoogleraar 
Archeologie. De twee Postdocs, Matthew Hobson en Rinze Willet, 
begeleiden elk drie AIO’s. Zo zit het technisch in elkaar, maar in feite 
komen mensen ook altijd weer bij mij langs. Dit is mogelijk omdat iedereen 
in hetzelfde gebouw (Johan Huizinga in Leiden) zit. Dit wil overigens niet 

                                                      
1  Een area study is een interdisciplinair onderzoek gericht op een specifiek 
geografische, nationale of culturele regio. Tijdens het onderzoek worden 
verschillende heterogene aspecten van het gebied (zoals economie, politiek, sociale 
factoren, religie, cultuur) geanalyseerd. 
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zeggen dat we alleen maar Leidse onderzoekers in dienst hebben. Ik kan zelf 
bijvoorbeeld veel talen lezen, maar niet Bulgaars, Servisch of Kroatisch. Dat 
moet je echter wel kunnen, want er zijn veel publicaties in die talen. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld Damjan Donev uit de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië erbij gehaald.’ 
Paul Kloeg, één van de promovendi: ‘Zelf heb ik Hebreeuws geleerd en 
richt ik mij op de Levant, dit is ongeveer het hele Midden-Oosten. Dus 
eigenlijk Syrië en Israël, een klein stukje Jordanië, een enkel handelsplaatsje 
in Saoedi-Arabië en delen van Irak. Met één van mijn collega’s vecht ik over 
Armenië.’  
 
 
Hoe is de wisselwerking met het onderzoeksgebied archeologie? 
 
Kloeg: ‘De helft van de bronnen die we gebruiken zijn archeologische 
publicaties. Dat is eigenlijk al één heel grote reden om met hen samen te 
werken. Daarnaast zijn wij bijna genoodzaakt om telkens met archeologie 
bezig te zijn omdat we zoveel naar de fysieke aspecten van steden kijken.’  
De Ligt: ‘Elke dissertatie heeft tevens een tweede lezer van de faculteit 
archeologie, om te zorgen dat het archeologische aspect ook klopt. Verder 
gaat de groep elk jaar naar Griekenland, waar de historici leren om 
archeologisch onderzoek te doen. Omgekeerd leren de archeologen weer 
historisch onderzoek te doen. Zo weet iedereen waar hij of zij het over 
heeft.’ 
Kloeg: ‘Dit helpt heel erg. Daardoor ben je scherper in het lezen van 
archeologische publicaties. Je kunt de vraag stellen hoe realistisch de 
uitkomsten zijn die het artikel uitdraagt.’  
De Ligt: ‘En het is een goede reden om een keer het kantoor uit te gaan.’ 
 
 
Zit er een vergelijkend element in het onderzoek? 
 
De Ligt: ‘Ja, dat klopt. We gaan uiteindelijk de verschillende gebieden in het 
Romeinse Rijk met elkaar vergelijken. Waarom zijn er bijvoorbeeld veel 
steden in een bepaald gebied terwijl ergens anders maar heel weinig steden 
zijn? De verklaring hiervoor kan gezocht worden in de verschillen tussen de 
onderliggende maatschappijen. Daarnaast maken we ook een vergelijking in 
de tijd. Voor sommige gebieden, zoals Italië, is een vergelijking met de 



Interview met Luuk de Ligt en Paul Kloeg 
 

 
112 

vroegmoderne tijd mogelijk. Verder kijken we naar de voorgeschiedenis van 
de gebieden. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar Romeins Egypte, dan is dat 
al sinds de Vroeg Faraonische tijd (3032 – 2639 voor Christus) ingedeeld in 
veertig districten, met elk een centrale tempel. Langzamerhand 
ontwikkelden die tempelcomplexen zich tot een soort stadjes. Er zijn dus in 
Romeins Egypte – verrassing, verrassing – ongeveer veertig steden. Als je 
dat wilt begrijpen, moet je dus drieduizend jaar teruggaan.’ 
 
 
Welke onderzoeksmethode gebruiken jullie? 
 
De Ligt: ‘Eigenlijk hebben wij een soort theoretische gereedschapskist. Dit 
kun je zien als een gedeeld instrumentarium met verscheidende theorieën, 
zoals de netwerktheorie en de centrale-plaatsen-theorie. Bij de 
netwerktheorie reken je uit hoeveel verbindingslijntjes er tussen steden 
lopen. Dat zegt iets over de centraliteit van een stad binnen een netwerk. De 
netwerktheorie voorspelt daarbij dat steden die centraal liggen in een 
netwerk groter zijn dan andere steden. De centrale-plaatsen-theorie zegt iets 
over de verdeling van nederzettingen over een landschap.’  
Kloeg: ‘Het leuke van netwerkanalyses is dat een stad niet per se geografisch 
centraal hoeft te liggen om als een centraal punt in een netwerk aangemerkt 
te worden.’  
De Ligt: ‘Dat klopt. De verschillende theorieën leiden ook tot verschillende 
voorspellingen. We gebruiken ons instrumentarium overigens vooral om 
vragen te stellen. Het is niet een soort sjabloon dat wij opleggen. De 
theorieën genereren een aantal perspectieven en mogelijke antwoorden die 
niet allemaal tegelijkertijd juist kunnen zijn. Het is dus een gereedschapskist, 
maar het gebouw dat we daarmee gaan bouwen staat niet van tevoren vast. 
En dat is maar goed ook.’ 
 
 
Hoe gaan jullie in de praktijk te werk? 
 
De Ligt: ‘We beginnen in eerste instantie met de omvang van de stad, 
hiermee bedoelen we de fysieke grootte van de stad. Hoeveel hectare is de 
stad? Tegelijkertijd verzamelen we ook informatie over publieke gebouwen. 
Dus welke steden hebben een theater, amfitheater, forum of basilica? We 
kijken hiernaar om achter de functie van de steden te komen. Steden van 
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verschillende grootte vervullen misschien ook verschillende functies. Of 
misschien kan een klein stadje toch al die functies vervullen als een soort 
servicecentrum.’  
 
 
In welk stadium bevindt het onderzoek zich nu? 
 
De Ligt: ‘We zijn bijna klaar met het verzamelen van alle gegevens. Maar 
dan moet ik ook zeggen dat het een soort van gebed zonder einde is, omdat 
er telkens weer nieuwe literatuur bijkomt. Hier geldt overigens wel de wet 
van de afnemende meeropbrengst, op een gegeven moment vind je nog wel 
nieuwe dingen, maar dan bevestigen die slechts wat je al weet. De bedoeling 
is om zo rond de kerst van 2015 alle basisgegevens in onze database te 
hebben.’ 
  
 
Zijn er al voorlopige conclusies te trekken? 
 
Kloeg: ‘Voor mij is het in mijn regio in ieder geval nog te vroeg om daar 
mee te beginnen, maar het is wel iets waar ik op dit moment het meest naar 
uitkijk.’  
De Ligt: ‘Ik vind het ook nog wel wat vroeg voor conclusies. Wat ik wel 
durf te zeggen, is dat het Romeinse Rijk een modulenstructuur heeft en dat 
de economie dus ook zo werkt. Het Romeinse Rijk bestond uit tweeduizend 
modules, waarbij een module een stad is met zijn territorium. Alle 
bestuurstaken waren gedelegeerd aan de stadsbesturen van de modules, 
want de Romeinen – het centrale Romeinse overheidsapparaat – wilden 
eigenlijk zelf zo min mogelijk bestuurszaken uitvoeren. Deze modules 
waren op zekere hoogte ook weer met elkaar verbonden, onder andere via 
belastingstromen en handel. Daarom is de naam van mijn project ook zo 
passend: “An empire of 2000 cities”.’ 
 
 
Wat zijn de meest opmerkelijke vondsten? 
 
Kloeg: ‘Ik heb ergens midden in Zuid-Syrië een dorpje gevonden, waar niks 
te verbouwen was, maar waar wel een grote tempel stond en daarnaast 
allerlei huizen waar mensen blijkbaar konden overnachten. Ondanks dat er 
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dus geen mensen woonden, was het een grote centrale plaats voor onder 
andere rondtrekkende nomaden. Er was bijvoorbeeld ook een grote 
wateropslag.’  
De Ligt: ‘Wat mij zo verbaasde in mijn onderzoek is de gigantische 
spanwijdte van steden. Binnen in Italië heb je Rome met één miljoen 
inwoners, maar ik heb ook een stadje gevonden van één hectare. Eén 
hectare, dat is honderd bij honderd meter en dat is dan juridisch gezien een 
officiële stad. Dan vraag je je toch af hoe dat allemaal in hetzelfde systeem 
kan passen. Hoe grijpt dat in elkaar?’ 
 
 
Hoe ziet het verdere verloop van het project eruit? 
 
De Ligt: ‘De AIO’s en de Postdocs schrijven allemaal een boek over hun 
eigen gebied. Daarna schrijf ik samen met John Bintliff, mijn archeologische 
counterpart, een afsluitend boek over het gehele Romeinse Rijk. Je zit dan op 
een iets hoger abstractieniveau en voor alle details kan verwezen worden 
naar de achterliggende proefschriften.’  
Kloeg: ‘In de praktijk betekent het dat we over ongeveer anderhalf jaar klaar 
moeten zijn met alles ordenen en schrijven. Dan kan De Ligt beginnen met 
het schrijven van het overkoepelende slotboek.’ 
De Ligt: ‘Hoogstwaarschijnlijk worden de boeken ook gepubliceerd, maar 
dat hangt deels af van de kwaliteit. Daarnaast moeten we nog nadenken 
over hoe we dat gaan aanpakken. We kunnen bijvoorbeeld een reeks maken, 
maar dan is de vraag welke uitgever dat voor zijn rekening wil nemen. 
Daarom kun je ook voorstellen dat we de boeken in verschillende landen 
laten verschijnen. Dan kan Paul wellicht zijn boek in Jeruzalem publiceren.’ 
 
 
En wat is het plan voor de database?  
 
De Ligt: ‘Alles wordt gepubliceerd. Het is bij Europese projecten namelijk 
verplicht om na afloop de data publiek te maken. Dus die komen op een 
website waar iedereen bij kan komen. Dat is leuk voor vervolgstudies. Met 
onze data zou je namelijk nog veel meer kunnen doen. Eigenlijk hoop ik dat 
die database levend blijft; dat er telkens nieuwe vondsten op worden gezet.’  
Kloeg: ‘Wat ook erg gaat helpen, is dat er al een soort netwerk van 
databases over de oudheid aanwezig is. Verschillende antieke steden hebben 
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al een eigen wetenschappelijke database. Deze zijn aan elkaar gelinkt en we 
hopen dat dit ook met onze database gaat gebeuren. Dan kunnen de 
bezoekers van de database, als ze dat zelf willen, doorlinken naar meer 
informatie. Grappig genoeg loopt juist de sectie Oudheid voor op het 
gebied van de ICT.’ 
De Ligt: ‘Wat dit project naar mijn idee ook zo leuk maakt, is juist de kans 
op vervolgstudies. Studenten zeggen vaak: “Ja, maar bij de oudheid kom je 
niet aan nieuw materiaal, er komt geen nieuwe informatie bij.” Maar dit 
project laat zien dat wanneer je oud materiaal verzamelt en bij elkaar brengt, 
je met deze informatie juist hele nieuwe dingen kunt doen. De wereld van 
de oude geschiedenis bestaat nu nog vaak uit detailstudies, dus duizenden 
artikelen over één inscriptie. Ons onderzoek is vernieuwend omdat wij 
tienduizenden inscripties bij elkaar brengen en hierdoor een nieuwe 
invalshoek creëren. Hier ligt nog een stukje toekomst voor de oude 
geschiedenis.’ 
 
 
Professor De Ligt, bent u zelf nog van plan een vervolgproject te 
starten? 
 
De Ligt: ‘Dat is moeilijk te zeggen, daarvoor is het nu te vroeg. Maar ik 
moet ook zeggen, dat wanneer je vier of vijf jaar met iets bezig bent 
geweest, je ook wel zin hebt in totaal iets anders. Dus wanneer je vijf jaar 
steden hebt gedaan, denk je: “Laat ik nu maar eens godsdienst doen.” En als 
je dan weer vijf jaar godsdienst hebt gedaan, vind je wel weer iets anders dat 
je interesseert.’  
 
 
 



  

 

Februari en maart bij Studium Generale 

www.studiumgenerale.leidenuniv.nl  
 

Zaterdag 13 februari vanaf 13.00 uur zijn er twee lezingen naar aanleiding van 

de tentoonstelling ‘Grieken, Etrusken, Romeinen’ in het Rijksmuseum van 

Oudheden: 

‘Een stuk grond omspitten’ – 19e eeuwse opgravingen in Griekenland 

Nieuw archeologisch veldwerk in Thorikos, Attika     

 

Wat betekent het nu echt om op de vlucht te zijn en te stranden aan Europese 

grenzen? Wij vertonen op maandag 15 februari de documentaire Welcome to 

the Jungle waarmee oorlogsfotograaf Teun Voeten een inkijk geeft in het 

vluchtelingenkamp - met bijnaam the Jungle - in Calais. 

 

De denkers onder u kunnen zich onderdompelen in de wereld van schrijver en 

denker Michel de Montaigne, de bedenker van het essay, op 29 februari en 7 

en 14 maart. 

 

In Pathos! De retorica van emoties, bespreekt men op 9, 16, 23 februari en 1 

en 8 maart, het emotioneel raken van een publiek, van Pathos in de historische 

én huidige politiek tot Pathos in literatuur, muziek en film. 

En in de reeks Brazil 2016! komen uiterst verschillende aspecten van dit land 

aan bod komen. Zo belicht de reeks de Braziliaanse metropolen, het alledaagse 

leven in favelas, de pacificatie van deze sloppenwijken in aanloop naar onder 

andere de Olympische Spelen dit jaar, de feministische Slettenmars, maar 

wordt ook natuurbeheer niet vergeten. Kom op 10, 17 en 24 februari en 2, 9, 

23 en 30 maart! 
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Willem De Vreese (1869-1938) was a Dutch-language philologist and 
fervent Flemish nationalist. He had grown up in Ghent in the 1870’s and 
1880’s during a time when French was the language of the elite, with both 
French Walloon and marginalized Dutch dialects, known as Flemish, 
subservient to it. 1 De Vreese spent most of his career working on a single 
project: the Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. The Bibliotheca is an extensive 
collection of medieval Dutch-language manuscripts collected by De Vreese 
from not just Belgium and the Netherlands, but the entire European 
continent. When De Vreese loaded himself and his endless amounts of 
luggage onto the umpteenth train to some faraway place in Europe he did 
so not only to satisfy his own needs as a scholar, but also because he wanted 
to further the cause of Dutch medieval philology.2 In a lecture to the society 
of Dutch philologists in 1900 De Vreese complained about the abominable 
state of the study of medieval Dutch-language manuscripts in comparison 
to such scholarship elsewhere in Europe. His proposed Bibliotheca had a 
definite nationalist goal and was to become the remedy to this problem.3 De 
Vreese wanted to give the Dutch language in Belgium an equal standing 
with French and this quest drove his work as a scholar.4 

The Flemish nationalist movement in which De Vreese was active 
around 1900 was different from, for instance, German nationalism, which 
aimed at the unification of the German people in one state. It was largely 
geared towards changing language laws so that the Dutch-speaking Flemish 
population could emancipate itself within the nation’s institutions and civil 
service. Since nationalism in Flanders was different from elsewhere in 
Europe, how De Vreese’s role in the Belgian language dispute influenced 

                                                 
1 E. Witte and H. van Velthoven, Language and Politics. The Situation in Belgium in an 
Historical Perspective (Bruxelles 1999) 64-66.  
2 J.A.A.M. Biemans, ‘Willem de Vreese en de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.  
Over een Vlaamse geleerde en zijn levenswerk’, Literatuur 6 (1989) 93-101: 94.  
3 W. de Vreese, ‘Over Middelnederlandsche handschriftkunde in  verband  met Taal- 
en letterkunde’, Taal en Letteren 10 (1900) 337-347: 337.  
4  Leiden University Library, Leiden, Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 
(afterwards: LUL, BNM) Box BPL 3160, Folder 6. 
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his role as a scholar of Dutch linguistics is a question that needs to be 
investigated. From its birth in 1930 the Belgian state experienced increasing 
friction between the French- and Dutch-speaking populations. The Flemish 
dialects fulfilled the role of a low-status language and, especially during the 
nineteenth century, the state supported a policy of a single unitary language 
– French – in order to create a single national identity. 

The Belgian struggles with nationalism, both nationalist movements 
within the state and the question what the Belgian national identity should 
be, were part of a larger historical reality in Europe. The nineteenth century 
has often been called the century of nations and nationalisms and, according 
to Ernest Gellner, nationalism only arose after the idea of the state had 
already been put firmly in place in the minds of Europeans.5 Gellner thinks 
of nationalism as an ideology, in which language and education plays an 
important role in the creation of a nation through the establishment of a 
higher culture and therefore his theory is most useful for scrutinizing De 
Vreese. 6 

The rise of nationalism in Europe permeated all aspects of life in the 
nineteenth and twentieth centuries. Because the subsistence of nationalism 
is dependent upon a system of nationalist education and a nationalist 
ideology in order to create homogeneity across the nation, it is not 
surprising that the institutions of (higher) education also turned towards 
nationalist ideas and topics of study, particularly in the case of the 
humanities. 7 The nineteenth century is not just the century during which 
nationalism became firmly ingrained in European thought, it is also the 
century during which the modern humanities came into being. Discipline 
formation and institutionalization became more important as the 
professionalization of the humanities continued.8 While the sciences and the 
humanities drew further apart, the bonds within the humanities often 

                                                 
5 E. Gellner, Nations and Nationalism (Oxford 1983) 3-5.  
6 Gellner, Nations and Nationalism, 7, 38-99,  137-141. Of course there is a multitude 
of different modern nationalist theorists which I have chosen to omit here because 
their work offers less useful categories for tackling questions concerning 
nationalism looked at through the lense of (higher)  education and language in this 
essay;  Istvan Hont, Hans Kohn, Hannah Arendt, Benedict Anderson and Eric 
Hobsbawm are among such omitted authors.  
7 Gellner, Nations and Nationalism, 44-48.  
8 R. Bod, J. Maat and T. Weststeijn, ‘Introduction’ in: idem ed., The Making of  the 
Humanities III: The Modern Humanities (Amsterdam 2014) 13-24: 13.  
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remained very close, in terms of method, but also in terms of topics of 
interest. 9  It is therefore not surprising that scholarship in the humanities as 
a whole turned to more nationalistic topics of interest. 

To get a more thorough image of the history of the humanities 
during this tumultuous period when institutionalisation and discipline 
formation went hand in hand with nationalist fervour, it would be 
interesting to look at a specific case within that history. In this essay the 
Belgian professor Willem de Vreese serves as that case. On the one hand he 
can be considered an archetypal nationalist scholar, on the other hand he is 
not because the nationalist cause he is invested in is not that of a 
homogenous national state. Therefore, the case raises interesting questions 
concerning the nature of nationalist scholarship without a state and the role 
of the scientific virtue of impartiality as a problematic concept for the 
nationalist scholar. Impartiality and objectivity, two ideals that many 
scholars strived towards in the nineteenth century seem to be hard to 
consolidate with the idea of nationalist scholarship.10 Especially when the 
scholar in question is, like De Vreese, working in the name of an 
emancipatory nationalism. Such a scholar will in all likelihood be motivated 
to influence politics through his scholarship. How can we place De Vreese 
within the history of the humanities in the late nineteenth and early 
twentieth centuries in a period when they became increasingly geared 
towards countries and their national identities?  
  To answer this question I will first look at De Vreese’s place in the 
history of the humanities around 1900; by juxtaposing De Vreese’s work 
and person against the developments in his discipline (philology) and the 
humanities in general. I will do this by looking at his life’s work, the 
Bibliotheca, his bibliography and his life story through the use of his personal 
archives and some secondary sources. The next step will be to focus on the 
tension between De Vreese’s nationalism and the epistemic virtue of 
scientific impartiality. How did De Vreese satisfy the demand of impartiality 
in the nineteenth century?11 The most important published sources I will 

                                                 
9  K.R. Eskildsen, ‘Leopold Ranke’s Archival Turn: Location and Evidence in  
Modern Historiography’, Modern Intellectual History 5 (2008) 425-453: 452-453.   
10 L. Daston, ‘Objectivity and Impartiality. Epistemic Virtues in the Humanities’ in: 
Bod, Maat and Weststeijn ed., The Making of  the Humanities III, 27-41: 27. 
11 H. Paul, ‘The Scholarly Self: Ideals of Intellectual Virtue in Nineteenth Century 
Leiden’ in: R. Bod, J. Maat and T. Weststeijn ed., The Making of  the Humanities II: 
From Early Modern to Modern Disciplines (Amsterdam 2012) 397-413: 399-401.  
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use are normative articles as well as a defence he wrote in reaction to a 
review of his work. The primary source material concerning Willem de 
Vreese is to be found at the University Library of Leiden University where 
his Bibliotheca, along with his personal archives, is stored. 

This essay will look at the history of the humanities in a similar way 
as the series The Making of the Humanities, which it simultaneously recognizes 
as an important stepping stone in the new field of the history of the 
humanities. 12  The work of Lorraine Daston will be instrumental for 
scrutinising the idea of impartiality, especially when it comes to her 
rendition of the difference between ‘the age old’ virtue of impartiality and 
the relatively new idea of objectivity.13 I will also look at the German book 
Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft to take a look at 
research concerning objectivity in the work of nineteenth century German 
historians. 14 

By taking Belgium scholar De Vreese as a case study, this essay 
attempts to show how nationalist scholarship might have worked in a case 
where the scholar in question was part of an antagonistic nationalist 
movement and so take one step further into figuring out how the 
humanities might have been influenced by the coming of age of nations and 
nationalism within Europe. As mentioned above, the cohesion of the 
humanities is taken as a starting point even though this essay focuses on a 
single discipline. By using the work of earlier scholars the essay hopes to 
juxtapose this specific case which would ordinarily be placed within the 
history of linguistics, next to the history of history, the history of literary 
studies and so on. 
 
 
 
 
 

                                                 
12 The title of this essay has been inspired  by the book series  The Making of  the 
Humanities: R. Bod, J. Maat  and T. Weststeijn ed., The Making of  the Humanities I: 
Early Modern Europe (Amsterdam 2010);  idem ed., The Making of  the Humanities II: 
From Early Modern to Modern Disciplines (Amsterdam 2012); and idem ed. The Making 
of  the Humanities III: The Modern Humanities (Amsterdam 2014).   
13 L.  Daston and O. Sibum, Objectivity (New York 2007);  Daston, ‘Objectivity and 
Impartiality’, 27. 
14 By R. Koselleck, W. Mommsen and J. Rüsen (München 1977). 
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De Vreese’s part in the history of the humanities 
 
Topics within the humanities became increasingly focused on the own 
national state. At the same time the institutions in which the study within 
the humanities was performed changed as well. Universities across the 
continent started abiding by the Von Humboldt model developed in Berlin. 
The Von Humboldt University, which was created in 1810, was the first 
university that was founded on national instead of religious grounds or 
under the auspices of some ruler. Within a hundred years the model would 
conquer the western world with its ideas of research and academic 
freedom. 15  This influenced teaching at universities; text-based source 
criticism and seminars in which students came in close contact with their 
professors became the reigning model in Germany and elsewhere. This was 
an idea that had originally been thought of by German historians such as 
Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen and Georg Waitz.16 

The history of the humanities in the nineteenth century can therefore 
be pinpointed to three major changes. First of all a change in method; 
source based criticism, based on philology, became increasingly important 
across various disciplines. At the same time the so-called archival turn 
played an important part in changing the way scholars in the humanities did 
their research. 17 Secondly, the formation of various new institutions in a, 
mostly, national form, for example national societies and national journals, 
museums and source publications on a national basis, became standard 
practice in the humanities during the nineteenth century. Thirdly, the new 
cours de pratique or Übungen revolutionized the way teaching was done at 
Universities. In the private chambers of professors students were allowed to 
study the sources in the closest possible way whilst learning from their 
professors and forming a close bond with them.18 

The scholarly life of Willem de Vreese, born in 1869 in Ghent, 
mostly took shape after many of the nineteenth century changes within the 
humanities had begun to take place. His quest to raise the state of Dutch 
philology to equal heights with that of its European counterparts in France 

                                                 
15 T.A. Howard, Protestant Theology and the Making of  the Modern German University 
(Oxford 2006) 130-131.  
16 Porciani and Tollebeek, ‘Introduction’, 9. 
17 Eskildsen, ‘Leopold Ranke's Archival Turn’, 551-553.  
18 Porciani and Tollebeek,  ‘Introduction’, 5-6; J. Tollebeek, Fredericq en Zonen. Een 
antropologie van de moderne geschiedwetenschap (Amsterdam 2008) 51-52.  
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and Germany had a definite nationalist ring to it. This is not surprising 
given the rise of nationalist scholarship in Europe and the fact that De 
Vreese identified with the Flemish nationalist movement that had gained 
increasing prominence in Flanders during his lifetime.19 Moreover, at Ghent 
University, where De Vreese was a professor for a large part of his career 
after having studied there, the language question in Belgium surrounding 
the Francophone Walloons and the marginalized Dutch-speaking Flemish 
population came to a head near the turn of the century.20 De Vreese came 
from a Flemish family, but had, in his own words, ‘personally come to 
understand what it means to be taught in a language you’ve only learned in 
school and in which it therefore takes years to be able to think.’ 21 De 
Vreese’s nationalism expressed itself in his work as a scholar first and 
foremost, and it is not just the Bibliotheca that shows this but his wealth of 
other works as well. De Vreese fits into the history of his discipline, 
philology, and the history of the humanities in more than one way. 
  When De Vreese entered Ghent University he chose to study the 
Dutch language, even though he had planned on becoming an engineer. He 
did so because he felt he could serve the Dutch speaking Flemish 
population better by immersing himself in the study of Dutch language.22 
Eventually De Vreese earned his doctorate in Germanic philology in 1891.23 
By that time the study of philology had safely embedded itself in most 
universities in Europe. Inherently nationalist, philology had come to be 
understood as a way, not just of looking at a nation’s language but as a way 
to understand its deeper roots and cultural system.24 This is just what De 
Vreese tried to do when, as a student, he wrote several articles about the 
state of Dutch philology and the Dutch language in Flanders. 25 De Vreese 

                                                 
19 Witte, Craeybeckx and Meynen, Political History of  Belgium, 71.  
20 Ibidem , 97. 
21 Dutch: ‘Ik heb aan den li jve ondervonden wat het zeggen wil, onderwezen te 
worden in een taal die men alleen op school heeft  geleerd en waarin men dus pas na 
jaren kan denken.’ LUL, BNM, Box BPL 3160, Folder 6. 
22 LUL, BNM, Box BPL 3160, Folder 6. 
23 Ibidem. 
24 J. Leerssen, ‘The Rise of Philology. The Comparative Method, the Historicist 
Turn and the Surreptitious Influence of Giambattista Vico’ in: Bod, Maat  and 
Weststeijn ed., The Making of  the Humanities II, 23-35: 24.  
25 R. Roemans, Het werk en de betekenis van Prof . Dr. Willem de Vreese (Antwerpen 1950) 
105-125.  



 Nationalist Fervour and Scientific Impartiality 
 

 
123 

too, strove to get to the core of what he believed was the Flemish language 
and, ultimately, Flemish culture. 

Of course it was not just the study of language that had undergone 
change in the nineteenth century, leading to a shift between the scientific 
status of etymology and philology. 26  In fact, the rise of philology had 
become important throughout the humanities: the study of language in its 
original form had a deep impact on the way research was done within the 
humanities in many different areas, such as history and theology. 27 
Philological techniques were used for scrutinizing ancient texts with 
rigorous attention in order to find historical ‘evidence’. 28 Combined with the 
new university model that had emerged via Von Humboldt in Germany, 
philology was a new force to be reckoned with within the humanities 
faculties throughout Europe.29 

To understand the nature of the nation, its culture and its traditions, 
one had to study the origins of its language, and this was, partly, what 
motivated De Vreese in his quest to collect all medieval Dutch literature 
ever produced for his Bibliotheca, just as the brothers Grimm had tried to do 
in Germany by collecting and bringing together old folklore and folktales.30 
In this way De Vreese wanted to investigate how writing had originated in 
the regions of the Netherlands and Belgium: ‘In the first place, the 
development of writing in our regions has to be historically researched and 
explained’ he stipulated in a piece he wrote to introduce the Bibliotheca to his 
peers.31 

The Bibliotheca was De Vreese’s attempt to create the Dutch language 
equivalent of many famous foreign publications of medieval sources De 
Vreese admired. He felt that by creating a collection which was equal to, for 
instance, the Altdeutsche Handschriften by M. Enneccerus, he would start the 

                                                 
26 Leerssen, ‘The Rise of Philology’, 23. 
27 J. Turner,  Philology, the Forgotten Origins of  the Modern Humanities (Princeton 2014) 
300-301.  
28 Turner, Philology, 303-305.  
29  C.M. Jørgensen,  ‘Humboldt in Copenhagen. Discipline Formation in the 
Humanities at the University of Copenhagen in the Nineteenth Century’ in: Bod, 
Maat and Weststeijn ed., The Making of  the Humanities II, 377-395: 377-378.  
30 Leerssen, ‘The Rise of Philology’, 30.  
31 Dutch: ‘In de eerste plaats  zal de ontwikkeling van het schrift  in onze gewesten  
historisch  dienen onderzocht en uiteengezet  te worden’ in:  W. de Vrees, ‘Een 
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’, Taal en Letteren 13 (1903) 271-286: 276. 
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process of bringing Dutch philology to what he felt was at equal heights 
with French, German, English and even Spanish, Italian, and Russian 
philology in Europe.32 Indeed, as De Vreese argues in an address held in 
1900, almost every language in Europe seems to be further along 
scientifically than ‘we are in the Low Countries’. 33 De Vreese was thus 
emulating his colleagues abroad; just like them he based his philological 
work on what he thought was important for his perceived Flemish nation, 
even though his was without a state. He argued, further along in his address, 
that it was not the case that no one in the Low Countries could read 
medieval Dutch manuscripts, but no one thus far had done so in such a way 
that it resembled an established science. 34 This is noteworthy because it 
shows us that De Vreese desperately wanted to further the establishment of 
such a science, both in Belgium and the Netherlands.35 In this way he tried 
to support the rise of Flemish ‘high culture’, which needed to be more 
firmly established in order for it to be useful as a tool for national 
emancipation of the Flemish people in Belgium. 36 

In order to successfully undertake his grand project, De Vreese made 
dozens of archival research journeys through Belgium and the Netherlands, 
but also through Germany, France, Italy, England and even Russia between 
1902 and 1911. 37  By travelling abroad, mostly in uncomfortable 
circumstances (he complained about unhelpful archivists), De Vreese 
followed in the footsteps of, for instance, Leopold von Ranke and Friedrich 
Bluhme, who both travelled extensively half a century before De Vreese 

                                                 
32 De Vreese, ‘Over Middelnederlandsche handschriftkunde’, 337. 
33 Ibidem, 338. 
34 Ibidem, 339, 343. 
35 When De Vreese speaks about ‘science’ he is using the Dutch word ‘wetenschap’ 
which has the exact same meaning as the German word ‘Wissenschaft’. He does 
not necessarily call  philology an exact  science, but rather uses  the word  science in  a 
broader sense as  covering both the exact  sciences and the humanities. We should 
therefore keep the Dutch/German meaning of the word in mind whenever reading 
the word ‘science’ in this essay.   
36 Gellner asserts  that ‘Nationalism is  the consequence of a new form of social 
organization, based  on deeply internalized, education-dependent high-cultures, each 
protected by its own state’ in which ‘high culture’ is ‘a literate codified culture 
which permits context-free communication.’ Gellner, Nations, 48, 35.  
37 W. de Vreese, Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (1903) 40-41.  
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did.38 In this way De Vreese was part of a generation of scholars who could 
benefit from the ‘opening of the archives’ that had taken place in the 
nineteenth century, resulting into an ‘archival turn’ in many disciplines 
within the humanities. 39 Like Ranke and Bluhme, De Vreese made use of 
his network inside and outside the university and inside and outside 
Belgium to gain access to foreign archives in the form of letters of 
introduction.40 

There is something quite paradoxical about the simultaneous focus 
on one’s national identity and the European experience these scholars all 
had. International connections to peers across Europe seem to have 
become increasingly important for a nationalist scholar near the end of the 
nineteenth century and so an image arises in which a certain inconsistency 
in these scholars’ lives is present. Incipiently, the rise of academic 
nationalism had led to less cosmopolitanism and less exchange of letters 
across borders. Yet, near the end of the nineteenth century international 
relations began to – paradoxically – pick up again.41 

As it was part of the rise of philology; the close and careful study of 
sources that was a direct consequence of the archival turn was not lost on 
De Vreese either. 42  Many of his articles closely scrutinize and heavily 
critique earlier readings of Dutch medieval and early-modern manuscripts, 
some of which he found during his travels, such as his article on a Vondel 
manuscript he found in Saint Petersburg.43 

                                                 
38  Unhelpful archivists: LUL, BNM, Box BPL 2999;  Ranke and Bluhme: R. 
Eskildsen, ‘Leopold Ranke's Archival Turn’,  525-553;  A. Esch,  ‘Auf Archivreise:  
Die deutschen Mediävisten und Italien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 
aus Italien-Briefe von Mitarbeitern der Monumenta Germaniae Historica vor der 
Gründung des Historischen Instituts in Rom’, Deutsches Ottocento (2000) 187-234. 
39 D. Saxer, ‘Archival objects in motion: historians' appropriation of sources in 
nineteenth-century Austria and Switzerland’, Archival Sciences 10.3 (2010) 315-330:  
316-320.   
40 LUL, BNM, Box BPL 3000, Folder 5. 
41  J.E. Myhre, ‘Wider Connections: International Networks among European 
Historians’ in: I. Porciani and J. Tollebeek ed., Setting the Standards. Institutions, 
Networks and Communities of  National Historiography (New York, NY 2012) 266-287:  
266-267.  
42 R. Eskildsen, ‘Leopold Ranke’s Archival Turn’, 423-435.  
43 W. de Vreese, ‘Een eigenhandig handschrift van Vondel Ontdekt  door Prof. Dr.  
Willem de Vreese in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
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Another way in which De Vreese can be considered to be archetypal 
for his time is his involvement in (nationalistic) institutions. De Vreese was 
a professor at Ghent University from 1895 until he was forced to resign in 
1918 due to his collaboration with the German occupier during the First 
World War in an effort to make Ghent University a Dutch language 
university. 44 Before this unfortunate turn of events he had been involved in 
the Flemish student movement which wanted Ghent University to become 
a Dutch language University. 45  Furthermore, he was also extensively 
involved in the Royal Flemish Academy of the Sciences (founded in 1886) 
of which he was an active member and for which he wrote multiple 
articles. 46 The Academy was undoubtedly an attempt to organize Flemish 
nationalist scholars and to provide the Flemish language with a solid base, 
just as the efforts made to turn Ghent University into a Dutch-language 
university had been a way to provide the Dutch speaking population with 
their own form of higher education.47 

During his lifetime De Vreese represented several topoi in the coming 
of age of the humanities. His involvement in philology and the way he put it 
to use fit especially well into the orientation towards national states within 
the humanities around that time. What is interesting about De Vreese is that 
his perceived nationality did not coincide with the state in which he lived, 
resulting in an everlasting battle by the professor for emancipation within 
that state. De Vreese is archetypal for the humanities near the end of the 
nineteenth century in the way he represents certain changes in method, 
discipline and topic. However, he also stands out because of the specific 
historical context in which he operates; he is a nationalist scholar who is not 
able to bask in the warm glow of a unified nation state. 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
Academie voor Taal- en  Letterkunde’  in: J. Koopmans en  C.G.N. de Vooys ed., De 
Nieuwe Taalgids. Tweemaandelijks Tijdschrif t 5 (1911) 124-129.  
44 J.A.A.M Biemans, Vijf tig jaar B.N.M. in  de Leidse UB (Leiden: Kleine publicaties  
van de Leidse Universiteitsbibliotheek 1989) 11-13.  
45 LUL, BNM, Box BPL 3160, Folder 7. 
46 Ibidem. 
47 Witte, Craeybeckx and Meynen, Political History of  Belgium, 97. 
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Nationalism and impartiality 
 
Nationalist scholarship as it emerged within the humanities in the 
nineteenth century seems to be in inherent conflict with the scholarly ideal 
of the impartial – or objective – reconstruction of past and present human 
reality. Both of these contested epistemic virtues are held dear by scholars 
inside and outside the humanities. Even so, it is not always clear – and not 
always agreed upon – what it means to be impartial or objective across the 
plethora of different disciplines within human scholarship.48 How must we 
give account of ideals like this within the nationalist scholarship and 
political reality of the late nineteenth and early twentieth century? As will 
become clear nationalist scholars might have adhered to impartiality and 
objectivity as a means rather than an obstruction in conducting their 
scholarship. Willem de Vreese as well was aware of scholarly demands of 
impartiality and objectivity. How did he take the need of having to be an 
impartial or objective scholar into account while at the same time using his 
scholarship as a means within his political struggle? 

To get a clear view of the entanglement of these virtues within the 
scholarly and political life of Willem de Vreese I will first argue that 
impartiality and objectivity are two different, although closely related, ideals. 
I will then shortly look at Willem de Vreese from the outside and see how 
he might have satisfied certain demands of impartiality and objectivity. 
Lastly we will look at how De Vreese perceived his own impartiality or 
objectivity and how he articulated this in his own work. 

Lorraine Daston has stated that within the humanities the ideal of 
impartiality is an old ideal, preached throughout the ages - especially in the 
historical discipline – whereas objectivity is a modern ideal that emerged in 
both the humanities and the sciences in the nineteenth century. 49 
Impartiality is often misunderstood and equated with objectivity, as in 
present times both terms are used as if they have the same meaning.50  But, 
as has been stated by more than one scholar, amongst whom Daston might 
be the most important one, impartiality was by no means seen as ‘pure’ 
knowledge unhindered by the point of view of the creator. 51 It did not 

                                                 
48 Daston and Sibum, Objectivity, 371.  
49 Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 27. 
50 Ibidem.  
51 Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 31; H. Paul, ‘Distance and Self-
Distanciation: Intellectual Virtue and Historical Method Around 1900’, History and 
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necessarily imply that a scholar needed to be neutral, but rather, quite 
literally, that one could not just take the view of any (political) party in 
contemporary politics or historical reality when constructing an (historical) 
argument, but needed to take all views into account.52 This ideal of being 
able to float ‘above the parties’ was a motto adhered to by, for instance, 
Leopold von Ranke.53 

Although objectivity could be defined as an ideal that ‘aspires [to 
create] knowledge that bears no trace of the knower – knowledge unmarked 
by prejudice or skill, fantasy or judgment’, this wasn’t necessarily how 
nineteenth century scholars perceived it. 54  Objectivity was seen as 
something quite different and it was employed by many (German) historians 
in the nineteenth century as an ideal that was more important than 
impartiality since it allowed for political engagement through scientific 
source criticism (Wissenschaftliche Quellenkritik).55 By staying as close to the 
sources as possible and using the right techniques and source criticisms 
(taught to scholars through the new ways of close and personal teaching at 
universities) one could reach historical objectivity and in that way form a 
political judgment. 56 As long as one applied oneself to the sources in an 
almost devoted way as a researcher, subjectivity could be overcome by 
allowing the sources their right of veto when it came to historical facts.57 

Nationalism and nationalist scholarship might seem to be inherently 
partial, since nationalism, by definition, excludes certain points of view. This 

                                                                                                              
Theory 50 (2011) 104-116; R. Aerts, De Letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: 
het tijdschrif t De Gids (Amsterdam 1997) 313.   
52  Political impartiality was quite a similar ideal: A person can be considered 
politically impartial if and when that person has  ‘no preference over one party for a 
dispute to another’  according to Pierre Rosanvallon. Impartiality is  more than mere 
neutrality; it is the elimination of prejudices and biases. P. Rossanvallon, Democratic 
Legitimacy, A. Goldhammer trans. (Oxford 2011) 94. 
53 Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 31. 
54 Daston and Sibum, Objectivity, 17. 
55  J. Rüsen, ‘Der Historiker als Parteimann des Schicksals. Georg Gottfried 
Gervinus und das Konzept der objektiven Parteilichkeit im deutschen Historismus’, 
in: Koselleck, Mommsen and Rüsen ed., Objektivität und Parteilichkeit in der 
Geschichtswissenschaf t, 77-124: 79.  
56 Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 32-33.  
57 Ibidem, 31-33;  R.  Koselleck,  ‘Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur 
historiographischen Erschließung der geschichtlichen Welt’ in: Koselleck,  
Mommsen and Rüsen ed., Objektivität und Parteilichkeit, 17-46: 45-46.  
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is especially true in the case of nationalism without a nation, as is the case in 
Flanders around 1900. Since activism in this case depends on the 
propagation of nationalist ideals and language in a hostile environment, 
where taking all views into account is simply not the goal. However, 
nationalist scholarship might still be seen as objective as long as it employs 
the right techniques associated with and accepted within the discipline in 
which the scholar operates. We can now begin to understand how Willem 
de Vreese conducted himself within both a nationalist and a scholarly 
atmosphere and how the nationalist motivation behind his scholarship 
might not have been as contradictive as it appears at first glance.  
  Reading the works of Willem de Vreese, it becomes obvious that he 
highly values the close study of sources and the application of the right kind 
of techniques when studying them.  He makes it abundantly clear, over and 
over again, that one needs to be well acquainted with the different kinds of 
dialects, use of (or lack of) interpunction, and other characteristics involved 
in the reading of medieval and early modern Dutch-language texts if one 
ever wants to come close to understanding the philological historical reality 
behind them. 58 In one of his normative texts, he makes it clear that an 
intensive knowledge of the art of palaeography is needed to determine the 
exact date of a manuscript:   
 

palaeography needs to interfere: the peculiar forms of the script, the 
abbreviations, their character, their number, their form, the paper, 
everything has  to and can contribute to determine the date of a 
manuscript as closely and precisely as possible.59   
 

Work concerning manuscripts cannot be precise enough, according to De 
Vreese; to be as precise as possible one had to return to the sources and 
find out and take into account where they came from, when they were 
written down, whether they were translations, where they had been 
collected, how many people had worked on them and in what kind of 

                                                 
58 De Vreese, ‘Over Middelnederlandsche handschriftkunde’, 340-345.  
59  Dutch: ‘Ook hier dus moet de handschriftkunde tusschenbeide komen: de 
eigenaardige vormen van het schrift,  de afkortingen, hun aard, hun getal, hun vorm, 
het papier,  alles moet en kan medewerken om den datum van een handschrift zoo 
nauwkeurig mogelijk te bepalen.’ De Vreese, ‘Over Middelnederlandsche 
handschriftkunde’, 347.  
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circumstances they had been written down.60 De Vreese tried to display his 
objectivity without losing his political zeal by going back to the sources as 
much as possible and making it as clear as possible how one had done this 
in any written scholarship. 

Like any other scholar, De Vreese reviewed and was reviewed by his 
peers on a regular basis. In 1902 he wrote a defence for Het Woordenboek der 
Nederlandse Taal [Dictionary of the Dutch Language] – of which he himself 
was an editor from 1891 to 1895 – in which he criticized the writer of a 
review of one of its latest editions. 61 His main point of critique was that the 
original writer – a Flemish man – had not been as impartial in his critique as 
was originally thought.  He had looked at the piece from a perspective that 
was too much that of the southern Low countries; of Flanders. The original 
critique had been that Het Woordenboek did not put enough emphasis on 
Flemish words. De Vreese asserted that this is an unfair criticism that stems 
from an imprecise reading of the work. The critique is not just failing to be 
impartial but also: 
 

the result of an  incorrect  view on the nature,  the layout and scope of 
Het Woordenboek  and most of all of inaccu rate reading and erroneous 
understanding of what was indeed to be read in the Dictionary, printed 
black on white.62  

 
De Vreese’s own subjectivity, due to having been an editor of Het 
Woordenboek is brushed away by his impeccable close reading. 

In another article he writes, he is, yet again, reacting to criticism, this 
time made against his own work. It deserves mention that besides working 
on his Bibliotheca De Vreese also spend a great amount of time purging the 
Dutch language in Flanders from Gallicisms, something the Dictionary of the 
Dutch Language also tried to do.63 It is the critique that attacks this particular 
habit that he reacts to the most. De Vreese refutes statements that he is 
                                                 
60 De Vreese, ‘Een Bibliotheca’, 271-273.  
61 The Dictionary of  the Dutch Language is a monolingual dictionary for Dutch words 
between 1500 and 1921 was published between 1864 and 1998. A. Moerdijk,  
Handleiding bij  het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) (The Hague 1994) 1-21;   
De Vreese’s editorship: LUL, BNM, Box BPL 3160, Folder 6. 
62 W. de Vreese, ‘Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-
Nederland’, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde (1902) 59-80: 62.  
63 Roemans, Prof . Dr. Willem de Vreese, 105-125; Moerdijk, Handleiding, 1-21. 
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trying to make the Flemish variant of the Dutch language too northern by 
explaining that he can justify what he has written and that he has based it on 
thorough historical philological research.64 

De Vreese’s use of different terms that pertain to either impartiality 
or objectivity are entangled and he never actually writes down the word 
‘objective’ whereas he does speak about looking at manuscripts from 
different points of view. For instance, when he is complaining about the 
state of Dutch-language graphology, he states that when describing 
manuscripts ‘the description usually only takes one point of view.’65 At the 
same time he does end a report on the Dutch philological congress with the 
statement that more medieval Dutch language pertaining to Flanders needs 
to be researched for ‘the greater glory of the Dietscher fatherland!’ 66  A 
statement one would be hard pressed to find in any contemporary scholar’s 
work. 
   When looking at a scholar such as De Vreese we must keep in mind 
that the terms ‘objectivity’ and ‘impartiality’ are descriptive terms that may 
or may not always be applicable to every situation. Daston has stated that: 
‘It would be highly misleading to claim that nineteenth-century historians 
agreed about the meaning of impartiality or objectivity.’67 When De Vreese 
speaks about the impartial or partial judgment of others, or his own 
thorough research, he might not always fall into neat categories concerning 
the two epistemic virtues of impartiality and objectivity. 

De Vreese was most definitely concerned with his credibility as a 
scholar, since he does defend himself against accusations of being too 
partial, too Dutch. He does this by assuring his readers that he has looked at 
the sources thoroughly and considered them from all possible angles and 
has therefore let the sources speak for themselves. His use of the term 
impartiality rather than objectivity pertains mostly to the use of sources and 

                                                 
64 Willem de Vreese, ‘Taalzuiveraar’s Borstwering’, in: Verslagen en mededelingen van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1900) 28-111: 28-29, 49, 109.  
65 De Vreese, ‘Over Middelnederlandsche handschriftkunde’, 340.  
66 Dietscher in this sentence refers  to the Dutch-speaking population of both the 
Netherlands and Belgium. It is a name and I have therefore chosen not to translate 
it into English. W. De Vreese,  ‘Rede gehouden door den heer Dr Willem de Vreese,  
werkend lid der Academie. De gedenkstukken onzer middeleeuwsche letterkunde’, 
Verslagen en mededelingen van  de  Koninklijke Vlaamse Academie  voor Taal- en  Letterkunde 
(1905) 431-448: 448.  
67Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 31.  
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the reading of texts. He therefore defines his scholarship in a similar way as 
some of the German historians described by Mommsen, Rüsen and 
Koselleck. By using the right palaeographical techniques and thoroughly 
studying the sources in their own right De Vreese tries to distance himself 
from critique concerning his political standing. 
 
 
Conclusion 
 
At the beginning of this paper the question was posed how we must place 
Belgian professor Willem De Vreese within the history of the humanities in 
the late nineteenth and early twentieth centuries, a period when these 
studies became increasingly geared towards countries and their national 
identities. The question how this nationalist turn in the humanities might 
have affected De Vreese’s scientific impartiality was also posed; especially 
since it is hard to imagine a nationalist activist to be impartial in a political 
way. We have seen that De Vreese is quite archetypal for a scholar in the 
humanities during his time and that he, like some of his peers, did not 
necessarily perceive a problem concerning the combination between being a 
nationalist and an impartial or objective scholar. However, De Vreese has 
turned out to be less archetypal for his time than at first glance: his 
nationalist scholarship did not coincide with a national state and this, 
consequently, is exactly what makes him a worthwhile case study. The 
question how we must place him within the history of the humanities 
cannot be answered unambiguously because De Vreese does not seem to fit 
into the history of the humanities in just one way. 

One of the most interesting aspects of the life of Belgian professor 
Willem de Vreese is his devotion to furthering medieval Dutch-language 
philology as a science within Europe. And this is not just because of his 
worthwhile contributions in the craft in the form of his Bibliotheca and 
countless articles on the matter, but first and foremost because it illustrates 
an important shift in the history of the humanities: the turn towards 
nationalist scholarship. What especially makes De Vreese an interesting 
figure in this dynamic period within the history of the European continent 
and the history of the humanities is the fact that his nationalist scholarship 
took place against the background of a divided Belgian state with two 
distinct linguistic groups: the French speaking Walloons and the Dutch 
speaking Flemish. His scholarship was entirely driven by his Flemish 
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nationalism; it had even been the reason he had decided to study the Dutch 
language in the first place. However, his nationalism did not coincide with 
the national ideology of the state in which he was living. It agitated against 
the state in an effort to emancipate a language and perceived nation: that of 
the Flemish people within Belgium. His work in the field of Dutch-language 
philology was driven by a need to further this kind of scholarship within 
Belgium so that his field could develop as an established science. De 
Vreese’s nationalistic scholarship was of a kind that was more vehement 
and had as a goal not the glorification of the nation, as was often the case 
with nationalist scholarship, but also, and more importantly, its 
emancipation. De Vreese therefore tried to influence politics by making a 
conscious effort to contribute to the creation of Flemish ‘high culture’. 

When the nation state became ever more important as a topic for 
scholars within the humanities, especially historians, using that scholarship 
for pursuing nationalist goals became more and more tempting.68 Historians 
– and other scholars with them – needed new ways to deal with the 
demands of scholarship in order to be able to pursue their nationalist goals 
while simultaneously being perceived as credible scholars. Whereas 
impartiality had been a way of letting all the different – historical – parties 
speak, it was, by some, perceived as dry and unhelpful in contemporary 
political situations. 69 The new epistemic virtue of objectivity had become a 
way to deal with this problem, by letting the sources speak for themselves 
and by using the right kind of techniques one could at the same time be 
perceived as objective and politically active. This was exactly what De 
Vreese tried to do when he wrote his scholarly articles on the history of the 
Dutch language in Belgium and the Netherlands. He put great worth on his 
own knowledge concerning the craft of source criticism and used the new 
found techniques of source criticism to be objective and in this way 
influenced politics through scholarship. De Vreese is not necessarily an 
extraordinary case, but by looking at him we can try to illuminate just how 
the humanities as a whole changed during the end of the nineteenth and the 
beginning of the twentieth centuries. 

                                                 
68 Daston, ‘Objectivity and Impartiality’, 30.  
69 Rüsen, ‘Der Historiker als Parteimann des Schicksals’, 85.  
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Ann Olga Koloski-Ostrow, The Archaeology of Sanitation in 
Roman Italy: Toilets, Sewers, and Water Systems  
(University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 
2015; 307 pp.) ISBN 978-1-4696-2128-9; $69,95 

 
‘Geschrieben stinkt Scheiße nicht’1 
 
‘Relief stations’, ‘post-evacuation cleansing of the body’, ‘foul smelling 
facilities’; dit is slechts een keuze uit het bloemrijke vocabulaire dat Koloski-
Ostrow geeft voor sanitaire voorzieningen in Romeins Italië. Degene die 
een boek schrijft over toiletten en aanverwante activiteiten, onderwerpen 
die in de negentiende en twintigste eeuw maar al te graag vermeden werden, 
zal niet altijd serieus genomen worden. Het taboe op sommige biologische 
noodzakelijkheden is in die zin weinig veranderd in de afgelopen eeuwen. 
Ondanks dat Koloski-Ostrow zich zeker bewust is van de controverse 
omtrent haar onderwerp – zelf speelt ze ook met humoristische 
eufemismen – beschouwt zij het onderwerp als zeer belangrijk voor ons 
begrip van de antieke wereld. Als gevolg hiervan is de inhoud van het boek 
verre van lichtvoetig werk: het onderwerp wordt buitengewoon serieus en 
grondig onderzocht. De schrijfstijl van de auteur is vloeiend en gevat 
zonder daarbij concessies te doen aan volledigheid en duidelijkheid, wat 
goed past bij het soms eenvoudigweg komische onderwerp. Koloski-
Ostrow ziet een lacune in de literatuur naar Romeinse sanitaire 
voorzieningen, te weten: toiletten, riolering, en water systemen. Kortom, 
alles dat met water te maken heeft in een stedelijke context. De leidende 
vraag in deze studie is: werden de erbarmelijke sanitaire voorzieningen en de 
hygiëne van Romeinse steden verbeterd of niet – werden de toiletten 
gebouwd met de gezondheid van de stadsbewoners in gedachten, of was dit 
slechts een bijkomstigheid? Met het beantwoorden van deze vraag zal ze 
niet alleen deze lacune in archeologisch onderzoek naar Romeins sanitair 
vullen, maar komt ze ook tot nieuwe theorieën over de sociale implicaties 
van haar vondsten. Hoe gaat de auteur dit doen? 

Het eerste hoofdstuk (pp. 1-37) is voor een groot deel gewijd aan de 
publieke toiletten (ook latrines genoemd) in Rome, Pompeii, Herculaneum 
en Ostia. In de rest van het boek zal de auteur steeds terugkeren naar deze 

                                                 
1 Geciteerd door Koloski-Ostrow uit: R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, vert. J. Hoch 
en M. Sell (1986) 140. 
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vier steden, met extra aandacht voor Rome. Het Italiaanse platteland moet 
door brongebrek grotendeels buiten beschouwing gelaten worden. De 
periode waar Koloski-Ostrow zich op richt, van de eerste eeuw voor 
Christus tot het einde van de eerste eeuw na Christus, blijkt niet de 
makkelijkste periode te zijn voor dit specifieke onderwerp. Uit deze periode 
is in Rome slechts één publieke latrine bekend – Pompeii, Herculaneum en 
Ostia bieden echter veel rijker archeologisch materiaal. 

Aangezien we in deze periode duidelijke vernieuwingen en verdere 
ontwikkelingen zien in sanitaire systemen, is deze periode toch een 
interessante focus ondanks het beperkte bronmateriaal. Dit alles wordt 
aangevuld met een zeer complete verzameling illustraties, waarvan veel 
foto’s die door de auteur zelf genomen zijn. Omdat de foto’s zwart-wit 
gedrukt zijn, kunnen ze soms wat moeilijk te duiden, maar over het 
algemeen zijn de foto’s en plattegronden goede toevoegingen op de tekst. 
Het meest interessante deel van dit eerste hoofdstuk is de conclusie, waarin 
ze de klassieke aanname aanvalt die veronderstelt dat de simpele 
aanwezigheid van (publieke) sanitaire voorzieningen duidt op een Romeins 
gezondheidsideaal. Dit onderstreept opnieuw de underdog positie waarin 
Koloski-Ostrow zichzelf plaatst: als een van de weinigen tracht zij dit 
geridiculiseerde en onderbelichte onderwerp te herontdekken en een plaats 
te geven in het wetenschappelijk discours.   

Wellicht doet dit eerste hoofdstuk de lezer vermoeden dat de rest van 
het werk ook voornamelijk over (publieke) latrines zal gaan. Dit is in het 
geheel genomen niet incorrect, maar door het toepassen van andere 
perspectieven en benaderingswijzen weet Koloski-Ostrow de rest van het 
werk toch afwisselend te houden. Het tweede hoofdstuk (pp. 38-51), het 
kortste en minst prikkelende van de vijf, is een comparatieve en 
antropologische benadering van gewoontes waar het (gebruik van) sanitaire 
voorzieningen verschillende ‘wereldculturen’ bestudeerd wordt. Na enkele 
korte exploraties van de toiletgewoontes van bijvoorbeeld Joodse, Chinese, 
en Japanse culturen, volgt een vervolg op de conclusie van hoofdstuk één, 
waardoor het hoofdstuk toch interessant afgesloten wordt. Waarom zou uit 
de uitgebreide Romeinse voorzieningen qua riolen en latrines een 
gezondheids (of hygiëne-) ideaal blijken? Er waren geen wettelijke 
reguleringen (voor zover bekend) die het drinkwater beschermden, en als 
blijkt dat de riolen het drinkwater nauwelijks veilig stelden voor kwalijke 
invloeden van buitenaf, waar komt deze redenering dan vandaan? 
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Hoofdstuk drie (pp. 52-83) vormt zeker het meest substantiële 
gedeelte van het boek. In dit hoofdstuk vinden we technische 
beschrijvingen van (af)watersystemen, riolering, en afvalverwijdering. 
Daarnaast bespreekt de auteur pakkende ideeën over spanningen tussen 
nuttigheid en luxe met betrekking tot watersystemen zoals de grote baden, 
fonteinen, en aquaducten van Rome, maar ook van bijvoorbeeld Pompeii. 
Koloski-Ostrow toont aan dat Romeinse rioleringen, in het bijzonder de 
Cloaca Maxima in Rome, op geen enkele manier voldoen aan onze moderne 
conceptie van ‘goede riolering’, waardoor er opnieuw vraagtekens geplaatst 
worden bij de vermeende relatie tussen de sanitaire voorzieningen en ideeën 
over publieke gezondheid die ze zouden hebben gehad. Zolang de Cloaca 
Maxima (en andere afwateringssystemen) maar water afvoerde(n) waren de 
Romeinen tevreden; dat dit water met daarin afval en uitwerpselen 
vervolgens in het drinkwater terecht kwam, was geen probleem.  

Het voorlaatste hoofdstuk begint met een bijzonder evocatieve 
beschrijving van een Romeins toiletbezoek, gebaseerd op een reconstructie 
vanuit archeologische vondsten maar ook met behulp van antieke schrijvers. 
Een van de centrale vragen gaat over de sponge stick (of xylosphongium), een 
stok waarop een zee spons prijkt, die (aldus de auteur) door Romeinen werd 
gebruikt om je persoon te wassen na gebruik van een latrine. Het blijkt lastig 
deze functie te bewijzen, hoewel Koloski-Ostrow toch bronnen heeft om te 
beargumenteren dat de sponsstok weldegelijk onderdeel was van een toilet 
ritueel gerelateerd aan persoonlijke verzorging (in tegenstelling tot de andere 
optie, dat de sponzen gebruikt werden voor het schoonhouden van de 
toiletten zelf). Ook de onprettige realiteit van een Romeins publiek toilet 
wordt kleurrijk en met behulp van veel bronnen geschetst: een donkere, 
stinkende ruimte, met weinig verse lucht, waar je buurman op zo’n dertig 
centimeter afstand van jou zijn behoefte doet – zonder enige vorm van 
afscheiding tussen de ‘sleutelgaten’ (de meest voorkomende vorm van een 
toiletopening). Dit plaatst de aanname dat toiletten een sociale 
ontmoetingsplaats waren in een ander daglicht – het lijkt onwaarschijnlijk 
dat mensen in dergelijke ruimtes langer zouden blijven dan strikt 
noodzakelijk is. De rest van het hoofdstuk springt van praktisch gebruik van 
uitwerpselen in agricultuur, naar Romeins onderscheid tussen publiek en 
privaat, en de morele superioriteit van de elite; elk stuk tekst interessant in 
zichzelf, maar weinig vernieuwend en niet altijd even relevant voor het werk 
zelf, zeker gezien de geringe aandacht die de auteur zelf geeft aan deze 
punten.  
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Het vijfde en laatste hoofdstuk is een meer systematische verkenning 
van eerdere onvolledig behandelde bronnen: de antieke teksten die ons een 
contemporaine beschrijving bieden van de Romeinse latrines. Waar 
Koloski-Ostrow zich eerst voornamelijk op archeologische bronnen 
beroept, gaat ze in dit hoofdstuk dieper in op onder andere Cicero, 
Petronius, Martialis, Horatius, en Livius; maar ook hier komt 
vergelijkingsmateriaal aan bod – de auteur grijpt terug naar de 
vroegmoderne literatuur, met Victor Hugo en Charles Dickens, die de riolen 
en wateren van respectievelijk Parijs en Londen beschrijven. De auteur 
toont hier uit eerste hand de verschillende houdingen van vooraanstaande 
schrijvers en denkers waar het de toiletcultuur van Rome (of andere grote 
steden) betreft, waarover door de (antieke) auteurs opvallend veel 
geschreven blijkt te zijn. Zoals Koloski-Ostrow zelf al stelt, gaat het haar 
niet om het waarheidsgehalte van dergelijke beschrijvingen, maar om de 
houding van de schrijver tegenover de aanwezige sanitaire voorziening. Dit 
vult de auteur aan door vervolgens de literatuur van lagere klassen te 
belichten: de beruchte toilet graffiti. Naast het bekende ‘hic cacavit bene’ (‘hier 
heb ik goed gepoept’) zijn er ook spannende verwijzingen naar goddelijke 
bescherming en afwending van het kwade op de muren geschreven, alsmede 
seksuele toespelingen en satirische opmerkingen.  

De conclusie is nuchter: Romeinen legden geen duidelijk verband 
tussen vuil water en slechte gezondheid. Hygiëne speelt geen rol in hun 
gedachtegoed. Ze waren enkel begaan met het verplaatsen van water naar 
waar het nodig was, of het afvoeren van water van daar waar het ongewenst 
was. Om deze reden waarschuwt de auteur nogmaals voor anachronistische 
en inconsistente toepassingen van het moderne nadenken over de relatie 
tussen hygiëne en gezondheid. Een misschien wat ongenuanceerde maar 
desalniettemin intrigerende opmerking van Koloski-Ostrow illustreert de - 
volgens haar - ontbrekende relatie tussen Romeinse sanitaire voorzieningen 
en gezondheid: diegenen die menen dat dit verband er in de oudheid wel 
was, zijn wellicht beïnvloed door de overeenkomst van het smetteloos witte 
porselein van moderne toiletten met het zon geblakerde wit van het 
marmeren Rome. Toch krijgen zelfs haar medestanders in dit debat er nog 
van langs met de opmerking dat zij zich alleen op de historische bronnen 
richten en de archeologie over het hoofd zien. Met wat laatste suggesties 
voor verder onderzoek, zoals het verder bestuderen van het Romeins recht 
in relatie tot sanitaire voorzieningen, concludeert Koloski-Ostrow hier het 
boek. 
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The Archaeology of Sanitation in Roman Italy getuigt van een enorme 
schat aan kennis over niche onderwerpen, variërend van de technische 
aspecten van water management en het chemisch zuiveren van rioolwater. 
Daarnaast lukt het haar om constant prioriteit te geven aan de 
archeologische realiteit en geschreven bronnen om pas daarna verdere 
interpretaties te plaatsen. Deze sterke punten vormen echter ook de basis 
voor de problemen met dit werk, dat door het brede scala aan verschillende 
– en niet altijd direct expliciet gerelateerde onderwerpen – wat rommelig aan 
kan doen. Het eerste hoofdstuk lijkt een monografie over Romeinse latrines 
aan te kondigen, terwijl hoofdstuk drie de technologische diepten van de 
Cloaca Maxima in duikt, waarna hoofdstuk vijf vervolgens concludeert met 
een reprimande over het te snel leggen van verbanden tussen sanitaire 
voorzieningen en concepties van hygiëne. Dat de auteur op verschillende 
momenten benadrukt dat er meer te zeggen valt over één van deze 
onderwerpen maar dat dit buiten het huidige onderzoek valt, geeft het 
gevoel dat dit boek beter drie verschillende boeken had kunnen zijn: 
Romeinse publieke en private latrines, Romeinse riolering en 
afwateringssystemen, en Romeinse ideeën over hygiëne in relatie tot 
sanitaire voorzieningen. Dat elk hoofdstuk een bijna op zichzelf staand 
geheel vormt, draagt zeker aan bij aan dit gevoel.  

Desalniettemin geeft het boek de lezer ruim baan om verder te 
denken over elk van de besproken kwesties. Er zit wel degelijk een lijn van 
argumentatie in, die in elk hoofdstuk aan kracht wint. Waar dit werk voor 
leken wellicht te specifiek en gecompliceerd is, is het voor studenten en 
wetenschappers in dit vakgebied zeker de moeite waard. Het is een relatief 
laagdrempelig werk, dat een ingang biedt in een wat minder toegankelijk, 
misschien voor sommigen zelfs weerzinwekkend onderwerp. Maar, zoals de 
auteur zelf ook al citeert: ‘Geschrieben stinkt Scheiße nicht.’ En dat maakt dit 
boek wat mij betreft zeker tot een leerzaam plezier om te lezen.  
 
Jasper Verplanke 
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analysis (SNA) for the ancient city of Pompeii. This project is two-fold: 
producing a prosopographical study of the town’s population, and then 
applying network theory to analyse the form and function of the networks 
within the community. Her progress can be followed on her blog Pompeian 
Connections. In addition to work on the epigraphy (including the graffiti and 
dipinti) of Pompeii which forms the basis of her current project, she has 
interests in Roman architecture and the work of Vitruvius, the history of 
volcanoes in the ancient world, and Roman burial. Her doctoral dissertation 
was a comparative study of the monumental tombs of Pompeii that used 
funerary commemoration to assess the social, economic, cultural and 
historical evolution of a specific population. It has recently been published 
as The Tombs of Pompeii: Organization, Space and Society by Taylor & Francis. 
 
Dr. Miko Flohr (1977) is postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor 
Geschiedenis in Leiden. Zijn onderzoek richt zich met name op de 
geschiedenis van steden in de Romeinse wereld, en bevindt zich op de 
scheidslijn tussen archeologie en oude geschiedenis. Hij publiceerde een 
monografie over hoe Romeinse vollers en hun werkplaatsen ons iets 
kunnen leren over de economische en sociale geschiedenis van stedelijke 
samenlevingen in Romeins Italië (OUP, 2013), en redigeerde boeken over 
stedelijke ambachtslieden in de Romeinse wereld (OUP, 2016) en de 
economie van Pompeii. Zijn huidige project (VENI) gaat over hoe we de 
geschiedenis van de taberna (een soort winkel) kunnen gebruiken om de 
veranderende stedelijke landschappen van Romeins Italië beter te begrijpen. 
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Dr. Nathalie de Haan is universitair docent Oude Geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2000 tot 2006 was zij als archeoloog 
verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. In die jaren 
promoveerde zij op een studie naar Romeinse privébaden (2003) en leidde 
zij een opgravingsproject in de Centrale Thermen van Pompeii. Haar 
huidige onderzoek richt zich vooral op de manieren waarop in Italië in de 
negentiende en twintigste eeuw de klassieke oudheid werd ingezet voor de 
vorming van een nationale identiteit. In dat kader werkt zij aan een biografie 
van de antifascistische sociaal activist en archeoloog Umberto Zanotti-
Bianco (1889-1963). 
 
Paul Kloeg, MA heeft zowel zijn bachelor als zijn master in Oude 
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden behaald, met een focus op 
stedelijke demografie en economie in de oudheid. Op het moment 
onderzoekt hij voor zijn PhD Romeinse steden in het Midden-Oosten in 
het kader van het onderzoeksproject 'An Empire of 2000 Cities: Urban 
Networks and Economic Integration in the Roman Empire'.  
 
Prof. Dr. Luuk de Ligt is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden en tevens projectleider van het European Research 
Council (ERC) project ‘An Empire of 2000 Cities: Urban Networks and 
Economic Integration in the Roman Empire’.    
 
Dr. Eric M. Moormann (1955) is hoogleraar Klassieke Archeologie aan de 
Radboud Universiteit, waar hij ook gestudeerd heeft en in 1986 
promoveerde. Hij werkte van 1987 tot 2002 aan de UvA en keerde daarna 
naar Nijmegen terug. Tussen 1992 en 1997 was hij verbonden aan het 
Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Zijn onderzoek bestrijkt de 
Hellenistisch-Romeinse archeologie van het mediterrane gebied. Hij 
verrichte veldwerk in Campanië, Rome, Oost-Turkije en is met een nu 
lopend project betrokken bij opgravingen en verder veldonderzoek aan de 
Via Appia ten zuiden van Rome. Ook gaat zijn aandacht uit naar de 
geschiedenis van de archeologie en receptiegeschiedenis. Moormann is 
hoofdredacteur van het internationale archeologische tijdschrift BABESCH. 
Hij publiceerde onder meer Divine Interiors. Mural Paintings in Greek and 
Roman Sanctuaries (Amsterdam 2011), (met P.G.P. Meyboom) Le decorazioni 
dipinte e marmoree della Domus Aurea di Nerone a Roma I-II 
(Leuven/Paris/Walpole 2013), en Pompeii’s Ashes. The Reception of the Cities 
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Buried by Vesuvius in Literature, Music, and Drama (Boston/Berlijn/München 
2015). 
 
Dr. F.G. Naerebout (1956) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden tussen 1975 en 1980. Hij was vanaf 1990 tot 2003 als universitair 
docent verbonden aan Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en 
is nu verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair docent 
Geschiedenis. Gespecialiseerd in cultuurgeschiedenis van de antieke wereld, 
in het bijzonder de antieke godsdienstgeschiedenis en de geschiedenis van 
cultuurcontact. Recente publicaties zijn onder andere ‘Cuis regio, eius 
religio? Rulers and religious change in Greco-Roman Egyp’, in: L. Bricault 
& M.J. Versluys (eds.), Power, politics and the cults of Isis (Leiden 2014 Brill) 36-
61;  ‘Dance’ , in: R. Raja & J. Rüpke (eds.), A Companion to the Archaeology of 
Religion in the Ancient World (Oxford 2015 Wiley Blackwell) 107-119.  
Voor een compleet overzicht zie: 
http://www.hum.leiden.edu/history/organisation/staff-
history/naerebout.html#publications. 
 
L. Schulte Nordholt, BA (1992) studeert momenteel aan de universiteit 
van Cambridge waar zij een Master in Philosophy in Political Thought and 
Intellectual History volgt. Daarvoor voltooide ze haar bachelor 
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar interesses liggen bij 
universiteitsgeschiedenis en de geschiedenis van de geesteswetenschappen. 
 
J. Verplanke, BA behaalde zijn Bachelor aan Tilburg University in Liberal 
Arts and Sciences, met een specialisatie in Humanities. Na een half jaar in 
Rome gestudeerd te hebben was hij gegrepen door de antieke wereld en 
begon in 2014 als Research Master student in Ancient History aan de 
Universiteit Leiden. Daar is hij vooral geïnteresseerd in Griekse religie en 
cultuur. Daarnaast is hij werkzaam als student-assistent van prof. dr. 
Zangenberg en maakt deel uit van de sectie Ancient Judaism and Early 
Christianity. Op het moment werkt hij aan zijn masterthesis over de relatie 
tussen antieke Griekse religie en de nacht. 
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Symposium 2016 
 
Zet het alvast in uw agenda: op 14 april 2016 zal wederom ons jaarlijkse 
symposium plaatsvinden. Ditmaal zult u kunnen luisteren naar sprekers 
over de campagnevoering binnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
In november 2016 zullen de verkiezingen al plaatsvinden, dus is het tijd om 
dit actuele onderwerp van degelijk historisch commentaar te voorzien. De 
eerst spreker is reeds bekend: Judith Yaross Lee van Ohio Univeristy. Zij 
komt binnenkort naar Nederland als winnares van de Fulbright Award en 
zal spreken over de rol die humor speelt in Amerikaanse presidentiële 
campagnes. Het symposium zal plaatsvinden op 14 april in Lipsius 0.19, de 
toegang is gratis. 
 
Mei 2016 
 
De editie van Leidschrif t  die gepland staat voor mei 2016 (31.2) zal in het teken 
staan van de (anti)held. Met het bijeenbrengen van biografieën en 
overleveringstradities over een vijftal opmerkelijke personages uit de 
vroegmoderne en moderne tijd wil Leidschrift een bijdrage leveren aan het 
historisch debat rondom memory culture. Door het analyseren van de 
beeldvorming van dit soort individuen, zowel tijdens hun leven als na hun 
dood, kan namelijk een mooi beeld worden geschetst van hoe memory 
culture in de praktijk werkt.  Hoe kan het dat een bepaald individu bij leven 
werd gepasseerd, of zwart werd gemaakt, maar na zijn dood als held werd 
vereerd?  Of andersom: hoe valt iemand waarvan al eeuwen overal 
standbeelden staan, uiteindelijk alsnog als antiheld van zijn voetstuk? En 
wat zegt dit over de ontwikkeling van de publieke opinie en de maatschappij 
als geheel? Uiteindelijk bepaalt de geschiedschrijving tenslotte wie held en 
wie  antiheld is: “history is written by the victors”. 
 
Oktober 2016 
 
Het nummer van Leidschrift dat gepland staat voor oktober 2016 zal in het 
teken staan van de Dekolonisatieoorlog. Menigeen kan deze oorlog, die 
vroeger bekend stond als de Politionele Acties, niet goed plaatsen. Nu het 
begin van deze oorlog bijna zeventig jaar geleden is, wordt door het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde veel vernieuwend 
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onderzoek gedaan door meerdere onderzoekers van dit instituut. Door ook 
internationale auteurs aan het woord te laten beoogt de redactie een breed 
en internationaal vergelijkend perspectief te bieden op deze episode uit de 
Nederlandse en Indonesische geschiedenis.  
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De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor 
gedrukte uitgaven. Nummers die alleen digitaal beschikbaar zijn kunnen 
kosteloos worden gedownload van onze website. Bestellen kan via 
www.leidschrift.nl, per e-mail naar redactie@leidschrift.nl of per post 
(adresgegevens staan in het colofon). 
 
Speciale uitgaven (nummers à € 1,00) 
1989 Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de 

geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en 
beleid en cultuur (digitaal) 

1990   Stigmatisering en strafrecht 
2009   The role of the state in The Great Divergence (digitaal) 
 
Jaargang 1   
1 (oktober 1984) Arbeid (digitaal) 
2 (januari 1985)  Discriminatie (digitaal) 
3 (mei 1985)  Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal) 
 
Jaargang 2   
4 (oktober 1985) Martin L. King en het zwarte protest (digitaal) 
5 (januari 1986)  Weimar (digitaal) 
6 (mei 1986)  Indonesia, 1900-1958 (digitaal) 
 
Jaargang 3   
7 (november 1986) De Spaanse Burgeroorlog (digitaal) 
8 (februari 1987)  Mexico (digitaal) 
9 (juni 1987)  Elites (digitaal) 
 
Jaargang 4   
1 (september 1987) Revolutie in Nederland (digitaal) 
2 (april 1988)  In dienst van de V.O.C. (digitaal) 
3 (juni 1988)  Black culture in South Africa (digitaal) 
 
Jaargang 5    
1 (november 1988)  Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal) 
2 (maart 1989)  Beelden van Rusland (digitaal) 
3 (juni 1989)  Volk en boek 1450-1800 (digitaal) 
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Jaargang 6   
1 (december 1989) Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal) 
2 (april 1990) Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek 

(digitaal) 
3 (augustus 1990) De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse 

schilderkunst (digitaal) 
 
Jaargang 7   (nummers à € 1,00) 
1 (december 1990) Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal) 
2 (maart 1991)  Historische musea 
3 (juni 1991)  Nieuw zicht op de zuilen (digitaal) 
 
Jaargang 8   (nummers à € 1,00) 
1 (november 1991) Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946 

(digitaal) 
2 (februari 1992)  Nationale mythen (digitaal) 
3 (juni 1992)  Techniek 
 
Jaargang 9   
1 (september 1992) Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de 

zeventiende eeuw (digitaal) 
2 (maart 1993) De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief 

(digitaal) 
3 (juni 1993) Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal) 
 
Jaargang 10  (nummers à € 1,00) 
1 (januari 1994)  De grenzen van collaboratie 
2 (juni 1994)  Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika 
3 (november 1994) In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord 

(digitaal) 
 
Jaargang 11   
1 (april 1995)  De natie benaderd (ditigaal) 
2 (december 1995) Migratie en acceptatie (digitaal) 
3 (maart 1996)  De donkerste Middeleeuwen (digitaal)  
 
Jaargang 12   (nummers à € 1,00) 
1 (september 1996) Leidse scripties  
2 (december 1996) Eer en belediging (digitaal) 
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3 (september 1997) Reizen in de Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 13    
1 (januari 1998)  Staten en andere machtssystemen (digitaal) 
2 (april 1998)  The Republic’s money (digitaal) 
3 (juli 1998)  Hollandse bodem (digitaal) 
 
Jaargang 14   
1 (december 1998) Nederland omstreeks 1900 (digitaal) 
2 (augustus 1999) Tijd en tijdsbeleving (digitaal) 
3 (oktober 1999) Duitsland en Europa (digitaal) 
 
Jaargang 15    
1 (april 2000)  Elites (digitaal) 
2 (september 2000) Van Hanze tot metropool (digitaal) 
3 (december 2000) Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium 

(digitaal) 
 
Jaargang 16   
1 (april 2001)  De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal) 
2 (september 2001) Feest! Door de eeuwen heen (digitaal) 
3 (december 2001) Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en 

Brezjnev (digitaal) 
 
Jaargang 17   
1 (april 2002) Mens sana in corpore sano? (digitaal) 
2 (september 2002) Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in 

Nederland 1950-1990 (digitaal) 
3 (december 2002) De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot 

Saddam (digitaal)  
 
Jaargang 18   
1 (april 2003) American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek 

1940-2003 (digitaal) 
2 (september 2003) De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek 

naar de Industriële Revolutie (digitaal) 
3 (december 2003) Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld 

1500-2004 (digitaal) 
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Jaargang 19  
1 (april 2004) Europa bevalt? De Europese integratie in historisch 

perspectief, 1945-2004 (digitaal) 
2 (september 2004) Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in 

Vietnam (digitaal) 
3 (december 2004) De geschiedenis van het politieke denken (digitaal) 
 
Jaargang 20  (nummers à € 3,50) 
1 (april 2005) Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd 

(digitaal) 
2 (september 2005) Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in 

Nederland 1780-1920 
3 (december 2005) Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal) 
 
Jaargang 21  
1 (april 2006) Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn 

leefomgeving (digitaal) 
2 (september 2006) Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie 

tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal) 
3 (december 2006) Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid 

(digitaal) 
 
Jaargang 22 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2007) Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd 
2 (september 2007) Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919 
3 (december 2007) Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door 

de eeuwen heen (digitaal) 
 
Jaargang 23 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2008) Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de 

moderne tijd 
2 (september 2008) Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne 

overlevingsstrategieën (digitaal) 
3 (december 2008)  Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving 
 
Jaargang 24 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2009) Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling 

power 
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2 (september 2009) Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 

(digitaal) 
3 (december 2009) Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 
 
Jaargang 25  (nummers à € 7,50) 
1 (april 2010)  Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en 
   praktijken (digitaal) 
2 (september 2010) Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor 

collectieve actie in de vroegmoderne samenleving 
3 (december 2010) Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en 

praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd   
 
Jaargang 26 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2011) Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne 

geschiedschrijving 
2 (september 2011) Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern 

concept. 
3 (december 2011) Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij 

kaapvaart en piraterij 
 
Jaargang 27 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2012) Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de 

Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 9,00) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen. 
3 (december 2013) Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische 

regimes 
 



Eerder verschenen 
 

 
152 

 

Jaargang 29  (nummers à € 9,00) 
1 (april 2014) Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog.  
2 (oktober 2014) Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de 

moderne tijd. 
 
Jaargang 30 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2015) De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax 

Mongolica? 
2 (mei 2015) Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische 

golf. 
3 (oktober 2015) Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en 

inlichtingendiensten. 
 
Jaargang 31 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2016) Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van 

Pompeii en Herculaneum. 
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