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INLEIDING
Πολλά δε καί κοίλα και πεξη καί ναυμαχοϋντες έστησαν τρόπαια, εφ' οΐς έτι
καί νυν ημείς φιλοτιμούμεθα.
(DEMOSTHENES, Περί συντάξεως ( Х Ш ) , ζ6).

Slechts weinig jonger dan het geslacht der mensen zelf is hun onder
linge strijd en daarmee de overwinning. Zeer oud ook is het verlangen
van de overwinnaar om op enigerlei wijze zijn dankbaarheid voor de
zege jegens de godheid kenbaar te maken of de roem, met zijn optreden
behaald, bij tijdgenoten en nageslacht in herinnering te houden. Zo
werden — de landen aan Nijl en Euphraat getuigen het reeds — met
schrijfstift en beitel talloze overwinningen vereeuwigd.
Ook in Hellas en Rome werd de nationale en persoonlijke roem door
dichters en prozaschrijvers verheerlijkt en talrijk zijn de zegetekenen van
velerlei soort die werden opgericht. Het grootst in aantal zijn de gedenk
tekenen ter herinnering aan een strijd met de wapenen; naast deze echter
vindt men, voornamelijk in belangrijke centra van godsdienst en cultuur
als Athene, Olumpia en Delphoi, monumenten voor overwinningen
met de geest of de krachten van het lichaam. Immers, niet alleen over
winnaars in de krijg, maar ook choregen die de prijs wegdroegen, win
naars bij spelen, ja somtijds zelfs zij, die in liefde of drank een zege be
vochten hadden, lieten hiervan, zoals de afbeeldingen bewijzen, een
min of meer monumentaal teken achter, dat men „zegeteken" zou kunnen
noemen.
Ofschoon een alles omvattende behandeling van de antieke zege
gedenktekenen tot op heden ontbreekt, blijkt toch uit de literatuurlijst,
dat dit onderwerp zich in een eeuwenlange belangstelling heeft mogen
verheugen. Dit interesse, dat ongetwijfeld voor een aanmerkelijk deel
te danken is aan de veelzijdige belangrijkheid van het thema, ging voor
namelijk uit naar die zegetekenen, welke opgericht werden naar aanleiding
van een militaire overwinning. In mindere mate betrof het de choregische
en agonistische zegemonumenten, die in aantal bij de eerste groep ook
verre ten achter staan.
Reeds Flavio Biondo (ι388-1463) behandelde in zijn werk De Roma
triumphante o. m. het tropaion en verzamelde daarover de oudste aan
tekeningen van antieke schrijvers. Hetzelfde deed Panvinius in 1575.
In hoeverre het werk van Nicolai (1696) van belang is, kon niet worden
nagegaan. Duiden de titels van hun werken op een algemene strekking,
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toch werden ook reeds in de 17e eeuw afzonderlijke zegemonumenten
tot onderwerp van een uitgebreidere studie gekozen. Zo behandelden
in 1672 Bartoli, Ciaccone en Bellori de zuil van Traianus, terwijl enkele
jaren later van de hand van Bartoli en Bellori een monographie verscheen
over de Columna Antoninìana. Dezelfde Bellori onderwierp 15 jaar later,
thans in vereniging met De Rubeis, de Veteres anus Augustorum aan een
nader onderzoek.
Een uitvoerig artikel met voornamelijk literaire gegevens De tropaeis
verscheen in 1701 in het XI e deel van de Thesaurus Gronovianus van de
hand van Boulenger (Julius Caesar Bulengerus), juist een eeuw na zijn
eerste verschijnen in Parijs. Twee maal werden in de 18e eeuw de tropaia
in een afzonderlijk werk behandeld : zonder veel belang is het in 1738
te Leipzig verschenen boek van Steger en Boesner, Antiquissima tropaea
populi Romani, terwijl ook het werk van P. Ekerman, De tropaeis, in
1743 te Upsala uitgegeven, niet meer dan een waardeloze verzameling
van citaten heet te zijn (1). Dit schijnt ook gezegd te kunnen worden
van het in 1809 te Leipzig verschenen boek van Stanislaus Knolle a Knoll,
De tropaeis quaestio. „Geradezu töricht" noemt Woelcke, /. с, verder dat
gene, wat J. H. Zedier in zijn Grosses vollständiges Universallexikon (1745)
over het tropaion zegt. Door ordeloosheid en verwarring munt de verzameling van numismatisch materiaal over het tropaion uit, dat door
Rasche is bijeengebracht in het V e deel van zijn in 1793 uitgegeven
Lexicon universae rei numariae (2).
Terwijl de eerste helft van de 19e eeuw behalve herhalingen van
Boulenger (3), het artikel „τρόπαιον" in Stephanus' Thesaurus Graecae
linguae in een bewerking van Hase en de gebroeders Dindorf (4) en enkele
opmerkingen van Ritschl bij Aischulos' Zeven tegen Τ hebe, 254-261 (5),
ook nog een werk van Rossini over triomphbogen brengt, zien wij in de
tweede helft van dezelfde en vooral in de twintigste eeuw een menigte
artikelen verschijnen, die zegegedenktekenen of daarmee verbonden
kwesties behandelen, alsook nieuwe vondsten op dit gebied bekend
maken. De eerste die van het in deze tijd zo talrijk geworden archeolo
gisch materiaal gebruik maakte, is Adler; hij deed dit in een voordracht
ter gelegenheid van het Winckelmannsfest.
Het zou ondoenlijk zijn tot in bijzonderheden in te gaan op alle
publicaties over zegetekenen, die de laatste decennia zijn verschenen.
Op enkele werken moge slechts worden gewezen.

(1)

WOELCKE, Ы.

127.

(2) V, 2, Ы. 202 w . , s. v. tropea.
(3)

PAULY-WISSOWA, VI,

kol.

2165;

(4) VII, 1848-18 5 4, kol. 2494.
(5) Opúsculo, I, Ы. 371.
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WACHSMUTH, Π, bl.

337.

In zijn werk over het Tropaeum Traiani te Adamklissi geeft Otto
Benndorf een zeer verdienstelijke schets van de geschiedenis van het
tropaion, zonder daarbij echter naar volledigheid te willen streven (i).
De triomphbogen zijn, behalve in een thans zeer verouderd artikel
van Graef bij Baumeister, vooral door Frothingham behandeld.
Homolle beschreef verscheidene Delphische zegemonumenten;
Hyde behandelde die van Olumpia en Schober de Pergameense. Eugen
Petersen deed verscheidene artikelen over zegegedenktekenen het licht
zien, evenals de veelschrijver Adolphe Reinach, van wiens hand о. а.
een samenvattend artikel over het tropaion verscheen in de Dictionnaire
van Daremberg en Saglio (2).
Van groot belang is de studie van F. Studniczka, Die Siegesgöttin ;
hetzelfde geldt voor K. Woelcke's Beiträge %ur Geschichte des Tropaions.
Dit laatste werk behandelt in een eerste gedeelte verschillende kwesties
met betrekking tot het tropaion, om in een tweede hoofdstuk de tropeeën
uit de tijd van Augustus aan een nader onderzoek te onderwerpen. Van
taalkundige, literaire en archeologische gegevens wordt hier een dankbaar
gebruik gemaakt. Uit de aard der zaak wil dit werk als Beiträge niet
volledig zijn; het bevat een zeer rijke verzameling van materiaal, die
door een overzichtelijker groepering en toevoeging van een index ten
zeerste aan bruikbaarheid zou hebben gewonnen.
Het artikel van Macrea, Contributi allo studio del trofeo nell'arte romana
(1933-34) (3) behandelt in het eerste hoofdstuk de zg. Trofei di Mario;
daarna bespreekt de schrijver de marmeren fragmenten in het Museo Civico
te Bologna, die afkomstig zouden zijn van een zegeboog uit 3 v. Chr. ter
herinnering aan het succes, behaald op de Parthen.
Verder zij nog gewezen op het artikel van F. Lammert bij PaulyWissowa s. ν. Τρόπαιον, waarin echter weinig aandacht wordt besteed aan
het tropaion in de kunst, op het artikel Triumphbogen en op andere uit
eenzettingen onder de respectieve trefwoorden in hetzelfde werk.
Van belang is tenslotte nog het in 1955 verschenen Poolse werk
van de hand van Zofia Gansiniec over het ontstaan van het tropaion.
Na een historisch overzicht te hebben gegeven over de verschillende
theorieën aangaande het ontstaan van de tropee wijst schrijfster in een
tweede en derde hoofdstuk op de bijzondere betekenis van de panhoplie
en in verband daarmee op een parallel tussen tropaion en palladion. Vervolgens geeft zij een uiteenzetting over de verschillende aspecten van
het Griekse en Romeinse tropaion.
Bij het doorbladeren van de literatuurlijst moet aan de lezer, behalve
(1) TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN, Das Monument von Adamklissi, Ы. 128 w .
(2) V, 1, Ы. 497-518·
(3) Een korte samenvatting hiervan geeft het Bull. Com., IX, 1938, Ы. 158.
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het ontbreken van een alomvattend werk over de zegegedenktekenen,
vooral ook de grote omvang van dit terrein opvallen. Immers, talrijk
zijn niet alleen de zegemonumenten zelf, maar verscheiden ook hun
soorten. Zo onderscheidt men :
i. gedenktekenen ter herinnering aan een militaire overwinning;
2. agonistische monumenten, opgericht wegens een overwinning
bij spelen (Olumpia, Delphoi);
3. choregische zegetekenen (te Athene b. v. de monumenten van
Lusikrates, Niklas en Thrasullos).
Zelfs zou men nog van erotische en bakchische zegetekenen kunnen
spreken; deze kategorie is echter klein, hun vorm niet meer dan een
nabootsing van de krijgstropee.
De omvangrijkheid van het terrein der bovengenoemde zegegedenktekenen maakt een beperking met het oog op het voorgenomen
bestek onvermijdelijk. Zelfs wanneer men de ruime begripsinhoud van
het woord tropaion zou willen beperken tot militaire zegetekenen, dan
nog blijft de wenselijkheid van verdere inkrimping bestaan, zoals alleen
reeds uit de veelheid van de problemen op het gebied der zegebogen
blijkt.
Zo willen wij onder tropaion dan ook alleen verstaan het zo genoemde zegeteken van anthropomorphe opbouw dat, zoals nader zal
blijken (1), in engere zin ook alleen maar die naam verdient. Uitgesloten
worden dus alle andere o ver winnings monumenten, ook militaire, als
leeuwen, triomphbogen, beelden en zegezuilen, welke buiten bovengenoemde beperking vallen.
Men kan zich afvragen, waardoor een aparte studie over het tropaion
thans nog wordt gemotiveerd. Het motief is vooral gelegen in het feit,
dat de vroegere schrijvers voornamelijk literair waren ingesteld en niet
of slechts weinig gebruik maakten van het archeologische materiaal.
Voor zover zij dit wel deden, beschikten zij bij lange niet over die menigte
van gegevens, welke ons thans ten dienste staan. Het is Zofia Gansiniec,
die wijst op het ontbreken van een geschiedenis van het tropaion, van
een chronologie van de verschillende typen en van een systematiek van
feiten en vormen. In deze leemte juist tracht dit werk enigermate te
voorzien.
Zo zal dan getracht worden om, steunend op literaire en archeologische bronnen, de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling te schetsen
van het tropaion in Griekse en Romeinse tijd, alsmede zijn eigenlijke
aard. Verscheidene oude grammatici delen iets mee over de oorsprong,
de vorm en betekenis van het woord tropaion; geschiedschrijvers vooral
(1) BI.
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verhalen van historische tropeeën; Pausanias is een rijke bron voor de
tijd der sage; talrijke andere schrijvers verschaffen verdere bijzonderheden, terwijl vooral dichters en latere auteurs in overdrachtelijke zin
over tropaia spreken. Naast enkele monumentale tropaia die bewaard
bleven, kennen wij voornamelijk het tropaion uit afbeeldingen op antieke
reliëfs van de meest uiteenlopende herkomst; het zijn echter vooral de
munten, die een haast onuitputtelijke bron vormen voor onze kennis
van dit onderwerp, ook in historisch opzicht. Dit laatste zou trouwens
een studie apart vormen. Opvallend weinig komt het tropaion voor op
antieke geschilderde vazen. Een geliefd thema vormt het echter voor de
gemmensnijders en andere artisten op het gebied der kleinkunst. Als laatste
bron kunnen nog de Inschriften en papyri genoemd worden, waarin
enkele malen van een tropee melding wordt gemaakt.
Zonder twijfel zal het thans te schetsen beeld van het tropaion
aangevuld en vervolledigd kunnen worden met verder materiaal, dat
hier zal blijken te ontbreken. Dat dit het totale beeld echter niet of nauwelijks zal wijzigen, lijkt op grond van het gebodene evenmin aan ernstige
twijfel onderhevig.

HOOFDSTUK

I

H E T TROPAION I N D E GRIEKSE E N ROMEINSE LITERATUUR

§ ι. AFLEIDING, BETEKENIS EN SCHRIJFWIJZE VAN HET WOORD

Het woord τροπαΐον — eigenlijk het onzijdig enkelvoud van het
bijvoeglijk naamwoord τροπαΐος — is afgeleid van τροπή, dat op zijn beurt
samenhangt met het werkwoord τρέπειν. Het werd met behulp van het
indo-europese suffix -io- gevormd uit de locativus singularis τροπαι,
waaraan het suffix -m werd toegevoegd voor de nominativus singularis
neutri : Tpouai-io-m> τροπαΐον (ι).
Deze afleiding wordt reeds door verscheidene schrijvers gesuggereerd
lang voordat grammatici haar uitdrukkelijk bevestigen. Sommige auteurs
gebruiken het woord namelijk in een opvallend verband met τροπή (2),
terwijl andere het aanwenden in verbinding met τρέπειν (з).
De oudste bevestiging van de boven gegeven afleiding vinden wij
in een door Nonius aangehaald citaat uit Vatro (116-27 ν · Chr.) : „Tropel
significantiam propriam Varrò Bimarco ostendit (61) : „ideo fuga hostium
graece vocatur τροπή : hinc spolia capta, fixa in stipitibus, appellantur
tropea" (4).
Ook Herodianos (2 e eeuw n. Chr.) was deze opvatting toegedaan :
„αρχή, αρχαίος, κορυφή, κορυφαίος, πηγή, πηγαίος, αμοιβή, αμοιβαίος, σπουδή,
σπουδαίος, τροπή, τροπαΐος, εύνή, εύναΐος" ( j ) .

Servius (4 е eeuw п. Chr.) stemt hiermee in als hij zegt : „Tropaeum
dictum est άπο τοϋ τρέπεσθαι, id est ab hostium conversione : unde qui
hostem fugasset merebatur tropaeum, qui autem occidisset triumphum,
άπο τοϋ θριαμβεύειν, id est ab exultatione" (6).
Dezelfde opvatting geeft in slechts weinig hiervan verschillende
(1)

BRUGMANN-THUMB,

§

175, Ы. 212.

Vgl.

BRUGMANN-DELBRÜCK,

II,

i,

Ы. 194.
(2) T H O U K . , I I , 22, 2; 92, 5; VII, 54; CASS. D I O , X L I I , 40, 5.
(3) Т н о и к . , IV, 101, 4; PLOUT., Perikks,
(4)

163 D . Vgl. V E R G . , Aen., X I , 790.

NONIUS MARCELLUS, De compendiosa doctrina, I, Ы. 77 (= De proprietate ser-

топит, 55). Vgl. Grammaticae Komanae fragmenta, I, nr. 98, Ы. 224; VARRÒ, Bimarcus,
fragm. 17 bij PETRONIUS.
(5) HERODIANOS, Περί καθολικής προσωδίας, Ι, Ы. 129, 4·
(6)
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SERVIUS, V E R G . , Aen., Χ , 775. Vgl. X I , 790.

bewoordingen Isidorus van Sevilla weer (6 e -7 e eeuw n. Chr.) en hij voegt
er aan toe : „Plenae enim victoriae triumphus debetur, semiplenae trophaeum, quia nondum plenam est consecutus victoriam. Non enim obtinuit,
sed fugavit hostem. Haec tarnen nomina scriptores confundunt" ( i ) .
Het Htymologicum Magnum (9 e eeuw. n. Chr.) leidt het woord eveneens
af van dezelfde Stam, als het zegt : „(τροπαΐον) είρηται Sè από του τρέψαι
και δι,ώξαι τους πολεμίους τα ιστάμενα σύμβολα της νίκης" (г).
Zo doen ook Gregorios van Korinthe (12 е eeuw) : „ώς γαρ άπο τοϋ
τρίτη το τριταΐον, καί. άπο του ούρα το ούραΐον, οΰτω καί άπο τοϋ τροπή το
τροπαΐον" (3), het scholion Op Euripides, Phoinissai, 572 : „τρόπαια, νικητήρια,
άπο τοϋ τρέψαι καί διώξαι τους πολεμίους", en dat Op Aristophanes, Ploutos,
453 : ,,εκαλεΐτο δε τρόπαιον δια το επί τη τροπή των εχθρών γεγενήσθαι".
In Stephanus' Thesaurus Graecae linguae neemt Reland dezelfde
theorie over, als hij s. ν . νίγλα zegt : „Niclon, Omne quo quis repellitur
aut coercetur; atque ita τροπαΐον a τρέπειν dici tur".
Een echo van ditzelfde geluid horen wij nog in de Thesaurus van
Gesner onder het woord tropaeum : „sic enim scribendum est, et non ut
vulgo trophaeum; ut ipsa ostendit vocis etymologia, signum s. monumentum fugati hostis, Deo, Marti, loui, Apollini etc. sacrum".
Door alle eeuwen heen heeft men dus het woord tropaion in ver
band gebracht met τροπή en τρέπειν en beschouwd als een teken dat opge
richt werd wegens het tot wijken brengen van de vijand, een zege
teken dus.
De verlatijnste vorm „tropaeum" wordt vooral in de keizertijd
nogal eens vereenvoudigd tot „tropeum", welke schrijfwijze in het
Grieks slechts zelden wordt aangetroffen (4). De kennis van de etymologie
en de talrijke op analoge manier gevormde woorden oefenden hier een
remmende invloed uit.
Een ander verschijnsel is het optreden van adspiratie, waardoor
„trophaeum" ontstaat (5). Deze versie ligt ten grondslag aan het moderne
(1) ISIDORUS, Origines, XVIII, г, 3.
(г) Etjm. Magnum, kol. 697, bl. 769, s. ν. τρόπαιον.
(3) GREGORIOS VAN K O R I N T H E , Περί 'Ατθίδος, III, 20.

(4) Munten van Septimius Severus: CMI,\4,235 (ziebl. 177)¡NONIUS MARCELLUS,
/. с, (Ы. 6, opm. 4); inscriptie uit Tabaika (Tunis, 4 0 eeuw) : Année êpigraphique, serie 4,
VIII, 1906, nr. 46, Ы. 2 0 9 ; F I R M I C U S M A T E R N U S , XX, bl. 54, r. 11 (cod.P). Vgl. τροπεοΰχος
bij DITTENBERGER, Sjlloge, I I , 906 B.

(5) SOMMER, Handbuch, § 117, bl. 199-202; I D . , Kritische Erläuterungen, § 61, bl.
72-74. Trophaeum komt voor : COMMODIANUS, Carmen apologeticum, 767 en Instructionss,
II, 9, 2; Hist. Apollonii Kegis Tyri, XII, bl. 22; ISIDORUS, Origines, XVIII, 2, 3 ; IUVENCUS,
III, 640; De tribuspuellis, 110; IUL. V A L . , ΠΙ, 38, 61 en 46, 74; SIDONIUS, Carmen, V,
3 2 ; munten van Pescennius Niger : CMI, III, 3 7 ; SYMMACHUS, Epistulae, I X ; hymne :
Ad reg'as Agni, 22 (uit de Vespers van Beloken Pasen); hymne : Ad Laudes (Brevier,
Pars aestiva, Commune plurimorum Martyrum).
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trofeo, trophée, T r o p h ä e , trophy en het Nederlandse trofee, d a t het etymologisch juistere tropee veelal v e r d r o n g e n schijnt te h e b b e n . Gesner wijst in
zijn Thesaurus, l. c, nadrukkelijk o p h e t foutieve v a n deze schrijfwijze ( i ) .
E e n combinatie v a n beide verschijnselen v i n d t m e n in „ t r o p h e u m " ,
welke v o r m echter uiterst zelden v o o r k o m t (2).

§ 2. —

ACCENT

H e t w o o r d τροπαιον heeft twee verschillende accentueringen : oor
spronkelijk k w a m h e t v o o r als p r o p e r i s p o m e n o n , i n latere tijd als p r o p a r o x u t o n o n . H e r o d i a n o s weet hierover h e t v o l g e n d e m e d e te delen :
„τροπαιον και τροπαιον Άττικώς — Παν εις ος καθαρον ύπερ δύο συλλαβάς τη
αι διφθόγγω παραληγόμενον, ει άπο όξυτονουμένου θηλυκού γένοιτο, προπερισπϊται,
αρχή, αρχαίος, κορυφή, κορυφαίος, πηγή, πηγαίος, αμοιβή, αμοιβαίος, σπουδή,
σπουδαίος, τροπή, τροπαΐος, εύνή, εύναϊος" (3). E n v e r d e r o p luidt het : „Τα δια
του αιον μονογενή υπέρ δύο συλλαβάς προπαροξύνεται "Ηραιον το τέμενος και
πόλις Θράκης. 'Ηρόδοτος τετάρτη το δέ Ήραΐον τείχος, ελαιον, Δίρκαιον, Κίρκαιον
το δρος, τροπαιον και τροπαιον 'Αττικώς, νόμαιον το μονογενές, ουραιον, σκυλαιον
άκρα, περί ής 'Εκαταίος εν Ευρώπη φησίν" (4).
Een o p m e r k i n g v a n Arkadios v a n Antiochië (eind 4 e eeuw n . Chr.)
o v e r dit verschijnsel is v a n gelijke strekking en gaat wel o p H e r o d i a n o s
terug (5), evenals h e t ULtymologicum Magnum, dat hieraan echter toevoegt
dat de o u d e Attische schrijvers h e t w o o r d als p r o p e r i s p o m e n o n gebruiken (6). Volgens Souïdas behoren hiertoe Eupolis, K r a t i n o s , Aristophanes en T h o u k u d i d e s , terwijl M e n a n d r o s en andere nieuw-Attische
schrijvers h e t kennen als p r o p a r o x u t o n o n (7).
H e r o d i a n o s is wel het dichtst bij de waarheid, d o o r d a t hij uitgaat
v a n de adiectiva o p -αιος, die p r o p e r i s p o m e n a zijn, wanneer zij afgeleid
zijn v a n een vrouwelijk o x u t o n o n , b . ν . τροπή, τροπαΐος. W a n n e e r zulk een
adiectivum de onzijdige v o r m aanneemt, b e h o u d t deze h e t accent d a t
de mannelijke v o r m had. D i t is de accentuering, die bij d e o u d e r e Attische
schrijvers v o o r k o m t , o o k als het w o o r d , na weglating v a n het bijbehorende
substantief (b. ν . σήμα), zelf als substantief gebruikt w o r d t : τροπαιον.
In h e t algemeen echter zijn onzijdige substantiva anaklitisch en
schuiven h e t accent z o v e r mogelijk naar v o r e n . Z o behoeft d a n o o k d e
nieuwe accentuering i n τροπαιον geen v e r w o n d e r i n g te wekken, te meer,
(1)
(2)
(3)
(4)

Vgl. BOULENGER, Ы. 867.
Adnotationes super Імсапит, I, io; GREGORIOS VAN TOURS, Glor. Mart., 27.
HERODIANOS, Περί καθολικής προσωδίας, I, bl. 129, 4.
Ib., Ы. 369. Vgl. HERODIANOS, Περί ορθογραφίας, II, bl. 583, 13.

(5) ARKADIOS VAN ANTIOCHIË, Περί τόνων, bl. 120, 22.

(6) Шут. Magium, kol. 697, bl. 769, s. ν. τροπαιον.
(y) SOUÏDAS, s. ν. τροπαιον.
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daar zij een bevestiging vindt in andere gesubstantiveerde adiectiva als
οΰραιον en κεφάλαιον. Hierop is in ieder geval niet de wet van Vendryès
van toepassing, waarop Bally het verschijnsel wil terugvoeren; zij zegt :
„Een drielettergrepig properispomenon met korte antepaenultima wordt
in het Attisch proparoxutonon". Voor τρόπαιον zou zij kunnen gelden;
in andere gevallen dient men echter aan analogie te denken (i).
Hoe groot de rol van de analogie is, blijkt ook uit verschillende
teksten. Zo zegt een scholion op een passage van Dionusios Thrax :
,,οί δέ 'Αττικοί όμοιος λέγουσι . πάλιν ήμεϊς μεν αναλόγως τρόπαιον λέγομεν ώς
σπήλαιον, σύλαιον . ó δε Θουκυδίδης τρόπαιον Α τ τ ι κ ώ ς " (ι).
Daarentegen

wijzen Gregorios van Korinthe (3) en een scholion op Aristophanes (4)
op analoge gevallen als τρόπαιον. Een nadere verklaring van de nieuwe
accentuering echter geven noch zij, noch andere auteurs (5).
Dat ook het Latijn een uitspraakprobleem had met betrekking tot
het woord tropaeum, blijkt uit een mededeling van Servius : „tropaeum
declinatio latina est, unde paenultima habebit accentum; in numero vero
plurali quia tropaea dicimus, sicut Graeci nee aliquid inde mutilamus,
erit in antepaenultima accentus, sicut apud Graecos " (6).

§

3.

—

GRAMMATICAAL

EN

STILISTISCH

GEBRUIK

Nadat aldus de vorming, de betekenis, de spelling en de accen
tuering van het woord τρόπαιον-tropaeum is nagegaan, dient thans te
worden onderzocht met welke werkwoorden, naamvallen en praeposities het wordt verbonden en welke verschuivingen er in zijn betekenis
plaats hebben.
I. — I n v e r b i n d i n g

met

een

werkwoord

A. — Grieks
Het oudste werk, waarin een tropaion met name genoemd wordt,
is de Batrachomnomachia, die aan Pigres van Halikarnassos wordt toege
schreven en rond 500 v. Chr. zou zijn ontstaan. In vers 159 zegt de dichter :
,,στήσομεν εύθύμως το μυόκτονον ώδε τρόπαιον."
(ι) BALLY, § 34. bl. 24-25 en § 64, Ы. 43·

(2) BEKKER, Anecdota Graeca, II, bl. 678, 20.
(3)

GREGORIOS VAN

K O R I N T H E , /. с. (Ы.

у, о р т .

з)·

(4) Ρlautos, 453·
(5) SOPHRONIOS VAN ALEXANDRIE, in : Grammatici Graeci, IV, Ы. 378; schol.
ARISTOPH., Thesmophoria^ousai, 697, E U R . , Andromache, 694 en Phoinissai, 572, en
T H O U K . , I,
(6)

30.

SERVIUS, V E R G . , Aen.,

X,

542.
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Door alle tijden heen is de hier gebezigde uitdrukking voor het
oprichten van een tropee : τρόπαιον ίστάναι, in de Griekse literatuur niet
alleen gangbaar, maar zelfs het meest gebruikelijk gebleven (i).
(i) 5C eeuw v. Chr. : Batrachomuomachia, 159; GORGIAS, Epiiaphios, fragm. 6, 21
(DIELS, Vursokr.,11, Ы. 248); TiMOTHEOS, Persai, 210; AISCHULOS, ' Ε π τ ά επί Θήβας,
938; SOPH., Trachiniai, 1102; E U R . , Andromache, 694 en 763, Hiketìdes, 647, Orestes,
713 (vgl. Phoinissai, 1472); ARISTOPH., Ploutos, 453, Hippels, 521, Thesmophoria^pusai,
697; T H O U K . , ] , 30; 54 (3 x ) ; 63, 3; 105, 5; I I , 22, 3; 79, 7; 82; 84, 4 ; 92, 4 ; 92, 5;

I I I , 9 i , 5; 109,2; 112, 8; IV, 12, 1; 14, 5; 25, 11; 3 8 , 4 : 4 4 , 3; 56, 1572, 4 ; 97, 1; 101,4;
124, 4 ; Ч Ь 2 ; 134. 1; 134, 2; V, 3, 4; 10, 6; 10, 12; 74, 2; VI, 70, 3; 94, 2; 97, 5;
98,4; 100, 3; 103, 1; VII, 5, 3; 23,4; 24, 1; 34, 7 ( 2 χ ) ; 41, 4; 45; 54; 72, 1; VIII, 24;
25,5; 42, 5 ; 95,7; 106, 4; LUSIAS, Epitaphios (II), 25 ; 5 3 ; 63 ; Περί δημεύσεως (XVIII),
З; Περί της πολιτείας (XXXIV), ί ο .
4 е eeuw ν. Chr. : X E N . , Agesilaos, 2, 26; Anabasis, IV, 6, 27; VI, 5,32; VII, 6, 36;
Hellenika, I, 2, 3; 2, 10; 4, 23; 5, 14; 6, 35; I I , 4, 7; 4, 14; 4, 35; I I I , 5, 19; IV, 2, 2 3 ;
3, 9; 3, 21; 4, 8; 6, 12; V, 2, 43; 4, 53; 4, 65; 4, 66; VI, 2, 24; 4, 14; 4, 15; VII, 1,
19; 1, 32; 2, 4; 2, 15; 4, 14; 4, 25; 5, 13; 5, 26; AiscHiNEs, Κατά Κτησιφώντος, 156;
D E M . , Derde Olunthische Rede (III), 24; Περί συντάξεως (XIII), ι6 (2 χ ) ; Περί της παραπρεσβείας (XIX), 148 en 320; Προς Λεπτίνην (XX), j6, 80 en 83 (2 χ ) ; Κατά Μειδίου
(XXI), 169; IsoKR., Archidamos, i o ; 99; Ι Ι 1 ; Helene, 67; Panegurikos, 87; 150; 180;
Plataiikos, 59; Περί του ζεύγους, 21 ; Philippos, 148 ; K R ATES, fragm. 7 (DIELS, Poet. phil.
fragm. en bl. 219); LUKOURGOS, Κατά Λεωκράτους, 73 ; Κατά Λυσικλέους, fragm. 77 (vgl.
DioDOROS, XVI, 88); PLAT., Kritias, 108 B-C; Menexenos, 240 D en 242 E ; Timaios,
25 С.
3 е eeuw ν . Chr. : inscripties : DITTENBERGER, Sjlloge, I, 496 = CIA, IV, 2, nr.
385 b, bl. 100; KAIBEL, Epigr. Gr., 25, 4; 6z, 1; 768, 11 = BCH, I, 1877, bl. 351 —

CIG, 4269 (vgl. IG, 2, 2717).
2 е eeuw ν. Chr.: BABRIOS, Muthiamboi, 31, 21 ; titel van de Λόγος περί 'Αλεξάνδρου
(BOISSONADE, Anecdota, I, 172 = KÖCHLY-RÜSTOW, Gr. Kriegs schrift steller, I I , Ы. 213).
i e eeuw ν . Chr. : CASS. D I O , X L ! , 24, 3; X L I I , 40, 5 ; L, 8, 3; LV, 1, 3; D I O D . ,
Х1П,

24, 5; XV, 87; XVI, 4; 86; 88; XVIII, 15; 32; LESBONAX, Politikos, 4; PLOUT.,

Agesilaos, 605 A (vgl. 'Αποφθέγματα Λακωνικά, 2 i i F ) ; 606 A-B; 613 F ; 615 D ; Alkibiades, 206 E ; 211 C; 'Αποφθέγματα βασιλέων, 193 F ; Aristeides, 3 2 4 А ; з з і A ; 331 C;
Eumenes, 594 A ; Kimoon, 480 B; Eucullus, 517 A ; Nikjas, 527 B ; Pelopidas, 287 A ; Περί
άοργησίας, 457 D ; Perikles, 163 D ; 175 Β; Περί της 'Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, 336
C; Pompcius, 664 Β; T. Quinctius Flamininus, 375 D ; Sulla, 464 E ; 478 A ; Timoleoon,
250 D ; Συναγωγή 'ιστοριών παραλλήλων, 306 В en С; Α ί τ ι α 'Ρωμαϊκά, 273 D ;
STRABOON, IV, 185.

2 e eeuw n. Chr. : LOUKIANOS, 'Αληθείς Ίστορίαι, I, 18; 38; 42; PAUS., I, 36, ι;
I l l , 14, 7; IV, 8, 13; 32, 5; VI, 21, 2; I X , 2, 6; 40, 7; 40, 8; 4 0 , 9 ; PHILOSTRATOS, Τ α

ες τον Τυανέα Άπολλώνιον, VTI, 13.
3е eeuw п. Chr. : TELES, Περί αυτάρκειας, Ы. ίο, з·
4 е eeuw п. Chr. : ARISTAINETOS, Ι, Έ π ι σ τ ο λ α ί , XVII, bl. 82; HIMERIOS SOPH.,

Μελέται, I I , і г ; 19; XXIII, -j; THEMISTIOS, loe rede, 136 D-139 A.
In latere tijd nog : IOANNES STOBAIOS, Περί άρετης, ι, 98; Περί ανδρείας, VII,
8 (ed. HENSE, Ы. 45 en 333-334); EUSTATHIOS, HOM., IL, Χ , 465 ( i 2 e e e u w ) ; Etym.
Magnum. Tenslotte in een aantal inscripties zonder datum : AJA, XVIII, 1914, bl. 216
(Delphoi); DS, bl. 506 (Athene); KAIBEL, Epigr. Gr., 24,1, 2 (Attika); Anth. Pal. Gr.,
VII, nr. 135, 3; CIG, I X , 2, 249, 7, en schol. E U R . , Phoinissai, 572.
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Van de samenstellingen vindt men άνιστάναι het meest, en wel vanaf
de 5 e eeuw v. Chr. tot ver in onze tijdrekening (i). Daarnaast komen
άνθιστάναι (г), άντανιστάναι (з), έπανιστάναι (4) en καθιστάναι (5) slechts spora
disch voor.
Ook τιΟέναι wordt gebruikt, echter uitsluitend door schrijvers uit
de 5 e eeuw v. Chr. (6). Parallel aan άνιστάναι lopen άνα-αθέναι (j) en άνακείσθαι (8), waarbij zich echter bovendien de gedachte aan een ανάθημα en
een religieuze strekking van de handeling opdringt.
Naast deze beide woordgroepen vindt men nog enkele werkwoor
den, die slechts bij uitzondering worden gebruikt om het oprichten van
een tropaion uit te drukken; het zijn όρθοϋν (9), ίδρύειν (io) en πηγνύναι. ( ι ι ) .
In latere tijd vooral vond έγείρειν nog een ruime verbreiding (12). D e
bovengenoemde parallel wordt hierbij voortgezet door de vorm άνεγείρειν ( 1 3 ) .

Tegenover al deze werkwoorden die, gezien hun betekenis, duiden
op het rechtop plaatsen van een tropaionpaal en moeilijk betrekking kunnen
hebben op een tumuliforme tropee, zijn de werkwoorden ποιεΐν (14),
(ι) THOUK., I, 54; E U R . , Phoinissai, 572; PLOUT., Alkibiades,

207 D en Eumenes,

594 A (vgl. Marcellus, 302 Λ ) ; CORNUTUS, ' Ε π ι δ ρ ο μ ή , го (ed. L A N G , Ы. 39, 8); PAUS.,

II, 20, 1; III, 2, 6; 10, 6; 14, 7; V, 27, 11; VI, 3, 2; ATHENAIOS, Deipnosophistai, VIII,
350 A - B ; E U D O K I A , bl. 9; THEMISTIOS, loe rede, 136 D-139 A ; EUSEBIOS, Εις Κωνσταντι-

νον τον βασιλέα τριακονταετηρικός, XVII, 66 ( M I G N E , XX, ΐ 4 2 9 ^•" Ι 43 2 Β); schol.
ARISTOPH.,

Ploutos, 45 3! inscriptie : DITTENBERGER, Sylloge, I I , 709. Vgl.

PLOUT.,

Περί τ η ς 'Ηροδότου κακοηθείας, 873 Α-B (άνάστασις τροπαίου) en CASS. D I O , X L ! ! ,
48, 2 (παράστασις τροπαίου).
(г) Т н о и к . , 1, 105, 5; IV, 134, 2; VII, 45.
(3) CASS. D I O , X L ! ! ,

48, 2.

(4) PLOUT., Περί της των ' Ρ ω μ α ί ω ν τύχης ή άρετης, 323 F.
(5) PLOUT., Timokoon, 254 Β; KRITIAS, fragm. 2, 15 ( D I E L S , Vorsokr., II, bl. 314).

(6) AISCHULOS, ' Ε π τ ά έπί Θήβας, 264; ARISTOPH., Lusistrate, 318; E U R . , Helene,
1380.
(7) ATHENAIOS, Deipnosophistai, VIII, 351 Ε-F; D E M . , Περί συντάξεως (XIII),
гб; D I O N . H A L . , Τέχνη ρητορική, bl. 7, 2; PAUS., I X , 2, 6; 40, 7; Χ, ι 8 , 7; schol. LUKO-

PHROON,
(8)
(9)
(io)

1328; Etym. Magnum, kol. 697, Ы. 768, nr. 51.
PLOUT., Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν, 401 Α.
E U R . , Phoinissai, 1251,
E U R . , Herakleidai, 786.

(11) THEMISTIOS, loe rede, 136 D-139 Α.

( ι г ) AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, XII, 23; ALKIPHROON, Έ π ι σ τ ο λ α ί , III, 25, 3;
Λόγος περί 'Αλεξάνδρου, § г (Ы. ί ο , opm. ι ) ; CASS. D I O , X L ! ! , 48, 2; HERODIANOS,
Της μετά Μάρκον βασιλείας 'ιστορία, Π, ι, 4; 9» 95 Π Ι > 6> 7! 7.7; 9. ι ; ΐ 4 . *; 4 . 3 ; VI, 3,
6; HIMERIOS SOPH., Μελέται, Х

П І , г; HIPPOLUTOS, Φιλοσοφούμενον, 24, 6; IULIANUS,

Συμπόσιον, 320 С; LOUK., Δημο'Οένουσ έγκώμιον, 40; schol. ARISTOPH., Ploutos, 453.
(13) ANONYMUS BYZANTINUS, XVI,

Ы. 27, 16.

(14) PAUS., I, 32, 5; I I , 21, 8; VI, 2, 8; VIII, 10, 5; 10, 8; X , 18, 7; THEMISTIOS,

ioe rede, 136 D-139 A ; schol. ARISTOPH., Ploutos, 453.
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γ ί γ ν ε σ θ α ι ( ι ) , είναι ( ζ ) , π ά ρ α ( 3 ) , επεστι ( 4 ) e n ενδιαιτασθαι ( j ) v o l k o m e n

neutraal.
Met het oog op de tooi van het tropaion wordt uitsluitend κοσμεΐν
gebruikt (6).
Van een wijding van de tropee is — behalve bij het reeds ge
noemde άνατιθέναι en άνακεΐσΟαι — sprake bij de woorden Ίεροϋν (y) en
καΟιεροϋν ( 8 ) .

Het aanbrengen van een inscriptie op een tropaion wordt uitgedrukt
door de werkwoorden γράφειν (έν) (g), έγγράφειν (ίο), άναγράφειν (έν) (ι ι) en
vooral έπιγράφειν (ΐζ). Daarnaast komen ook έγγλύπτειν (13) en έγκολάπτειν (14) voor.
De woorden, die tot dusverre werden opgesomd, hebben alle be
trekking op de opbouw van een tropee; zij tonen aan, dat men een tropaionpaal overeind plaatst, in de bodem bevestigt en versiert. Het zege
teken wordt dan van een inschrift voorzien en aan een godheid toegewijd.
Soms gebeurt dit blijkbaar tegen eenzelfde optreden van de vijand in.
Enkele werkwoorden zijn algemeen, andere laat, sommige dichter
lijk, enkele rhetorisch.
Soms wordt melding gemaakt van de vernietiging van een tropaion.
Hiervoor worden de werkwoorden άναιρεΐν (ι 5), άνασπαν (ι6), άνατρέπειν(ΐ7).

( ι ) I S O K R . , Archidamos, 10; Panegurikos, 180; P/tf/a/V/èoj-, 59; A R I S T O T . , Τ έ χ ν η ρητο
ρ ι κ ή , I 4 I I b , 16; CASS. D I O , L H , 35, 6; schol. A R I S T O P H . , Pkutos, 4 5 3 .
(2) T H O U K . , I V , 67, 5; A R I S T O P H . , husistrate,
285; DF.M., Προς Λεπτίνην ( X X ) ,
7 8 ; I S O K R . , Panegurikos,

180; P A U S . , I I I , 24, 6 ; V , 27,

BOOfs, I V , 178 (cap. 3 ) ; P L O U T . , Perikles,
(3) E U R . , Orestes, 7 1 3 .

1 1 ; V I I I , 10, 5; I X , 40, 7 ; S T R A -

173 B .

(4) P A U S . , I , 15, 1.

(5) T H E M I S T I O S , ioe rede, 136 D - 1 3 9 A .
(6) C A S S . D I O , X X X V I I , 2 1 , 2 ( 2 = ) ; P A U S . , I V , 32, 6 ; P L O U T . , Agesilaos,
(7) C A S S . D I O , X U ! ,

боб В.

4 8 , 2.

(8) P L O U T . , Marcellus,

302 A .

(9) S c h o l . A R I S T O P H . , Ploutos, 4 5 3 . V g l . CASS. D I O , X X X V I I , 2 1 , 2 : τ ρ ό π α ι ο ν
γραφήν έχον.
( ί ο ) P L O U T . , Π ε ρ ί τ η ς ' Η ρ ο δ ό τ ο υ κ α κ ο η θ ε ί α ς , 873 Α - Β .
(ιι)

P L O U T . , Sulla,

473

Ε . Vgl.

HIMERIOS SOPH., Μελέται, XV,

5.

( i 2 ) P L O U T . , Π ε ρ ί τ η ς ' Ρ ω μ α ί ω ν τ ύ χ η ς ή α ρ ε τ ή ς , 3 1 8 D ; Σ υ ν α γ ω γ ή 'ιστο
ριών π α ρ α λ λ ή λ ω ν , 306 Β e n С ; Sulla, 4 6 4 Ε ; Π ε ρ ί τ η ς ' Η ρ ο δ ό τ ο υ κ α κ ο η θ ε ί α ς , 873 D ;
loANTNES STOBAIOS, Π ε ρ ί ανδρείας, V I I , 8; L O U K . , Charoon, 2 4 ; A T H E N A I O S , Deipnosophistai, V I I I , 350 Α - B e n 351 E - F .
(13) CASS. D I O , X L I I , 18, 3.
(14)

L O U K . , Zeuxis,

1 1 ; E U S T A T H I O S , H O M . , IL,

(15) T H O U K . , V I I I , 14.

IZ

(16)

L O U K . , Charoon,

(17)

PAUS., IX,

40,

24.
8.

X,

465.

άφανίζειν ( ι ) , καΟαφεΐν ( ι ) , καταβάλλειν ( j ) , καταστρέφειν ( 4 ) СП πίπτειν ( j )

gebezigd. D e meeste van deze kunnen moeilijk op een tumuliform
zegemonument betrekking hebben.
Van een damnatio memoriae is sprake bij Ploutarchos : έκχαράττειν
(πόλεις) των τροπαίων ( 6 ) .

Dat vooral in latere tijd het tropaion niet meer uitsluitend aan het
slagveld was gebonden, maar naar elders kon worden overgebracht,
blijkt uit een aantal werkwoorden die duiden op een transport van het
Z e g e t e k e n : πέμπειν (y), προπέμπειν ( 8 ) , πομπεύειν ( 5 ) , φέρειν ( ί ο ) , διαφέρειν ( i l ) ,
άγειν ( i 2), ύπολαμβάνειν ( 1 3 ) , έπιφέρειν ( 7 4 ) e n φερετρεύειν ( i j ) ·

De tot dusverre genoemde woordgroepen hebben betrekking op
een bepaalde handeling in verband met de oprichting van een tropaion.
Daarnaast treffen wij een menigte van werkwoorden aan in een meestal
zuiver incidentele verbinding met het woord : αίσχύνεσθαι (ι6) άποδεικνύναι ( ι y ) , άρνυσθαι ( ι 8), βαίνειν (ifjjj βλέπειν ( z o ) , δεικνύναι ( 2 1 ) , διασώζειν ( 2 2 ) ,

( ι ) ISOKR., Plataiikos,

59; PAUS., I X , 40. 8.

(2) CASS. D I O , X U ! , 48, 2.

(3) X E N . , Hell., IV, 5, 10.
(4) CASS. D I O , XLII, 48, 2.
(5) CASS. D I O , L, 8, 3.

(6) PLOUT., Περί της 'Ηροδότου κακοηθείας, 873 E.
(7) CASS. D I O , XXXVII,

21, 2.

(8) CASS. D I O , VII, 21, i o .

(9) PLOUT., Pompeius, 643 A.
(io) CIG, VII, 2462 (Thebai); IULIANUS, Συμπόσιον, 311 С; HIMERIOS SOPH.,

Μελέται, Π, 19; PLOUT., Romulus, 27 D ; KAIBEL, lipigr. Gr., 786, 11 = BCH, I, 1877,
bl. 351.
(11) PLOUT., Sertorius, 579 E.
(12) SOPH., Tracbiniai, 751.

(13) PLOUT., Romulus, 27 C; Pompe'us, 643 A.
(14) PLOUT., Pelopidas, 296.

(15) PLOUT., Marcellus, 302 В. Vgl. Ζευς Φερέτριος en luppiter Feretrius (PLOUT.,
Marcellus, 301-302; Romulus, 27 С; D I O N . H A L . , Π, 34, 4; Liv., I, 33, 9). Aan hem
werden de spolia opima gewijd (Liv., I, 10; PLOUT., /. с), waaronder een tropee die in
de tempel van de god werd opgesteld (afbeeldingen). PLOUTARCHOS leidt het woord
af ,,άπο του φερετρευομένου τροπαίου", anderen van ferire (FESTUS, Ы. 8I, cap. 92, s. v.
Feretrius luppiter). PROPERTIUS laat daarnaast de mogelijkheid van een verband met
ferre open (IV, 10, 45-48). Zie nog WISSOWA, bl. 103-105; 112; 477.
(16) PLAT., Menexenos, 245 A.

(17) ANDOKIDES, Περί των μυστηρίων (I), 147.
(18) ALKIPHROON, Έ π ι σ τ ο λ α ί , I, 5, 1.
(19) PLOUT., Sulla, 464 E.
(20) POLUB., IV, 8, 6.

(21) EUSEBIOS, 'Εκκλησιαστική 'ιστορία, I I , 25, -j (fragm. uit CAIUS ROMANUS
PRESBYTER : M I G N E , X, 25 A).

(22) ISOKR., Plataiikos, 59.
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διεξέρχεσθαι ( ι ) , έπονομάζειν ( ζ ) , εύρίσκειν ( 3 ) , εχειν ( 4 ) , καρύσσειν ( 5 ) ,
καταγελαν ( 6 ) , καταλείπειν ( y ) , κτασθαι ( 8 ) , λέγειν ( 9 ) e n συνσκιάζειν ( ί ο ) .

Β. — Ъаіі]п
De uitdrukkingen, die in het Latijn gebezigd worden voor het op
richten van een tropee, zijn vrijwel alle vertalingen uit het Grieks.
Aan τρόπαιον ίστάναι beantwoordt hier : tropaeum statuere, dat echter
lang niet dezelfde verbreiding vond als zijn Griekse equivalent (11). Van
zijn samenstellingen vindt men vrij vaak constituere (12); hiernaast wordt
restituere slechts eenmaal aangetroffen (13).
Eenmaal ook vinden wij sistere (14), evenals zijn compositum
consistere (15).
Een vertaling van τιΟέναι is wel poneré (16). Aan ópOoGv en ίδρύειν
beantwoordt erigere (17). Figere (18) stemt overeen met πηγνύναι, evenals
het late pangere (19).
Έγείρειν wordt vertaald met excitare (20). Naast stare (21), dat men
in dit verband kan opvatten als passivum bij statuere, moet tot besluit
van deze groep nog exstruere (22) genoemd worden.
(I) D I M . , Περί της παραπρεσβείας (XIX), 311.
(г)

PLOUT., Romulus, 27 С.

(3) EusEBios, /. с.
(4) CASS. D I O , VII, 21, io.

(5) CIG, VII, 2462.
(6) PLOUT., 'Αποφθέγματα βασιλέων, 193 F.
(7) D E M . , Eroiikos (LXI), 49; DroD., XIII, 29; LUSIAS, Epitapbios (II), 20.
(8) FLAV. los., 'Ιουδαϊκή αρχαιολογία, XV, 8, ι.
(9) DKM., 'Υπέρ της 'Ροδίων ελευθερίας (XV), 35! Περί του στεφάνου (XVIII),
209; Περί της παραπρεσβείας (XIX), ι 6 ; 307; 3 1 1 ·
(io)

CASS. D I O , X L ! ! , 48, 2·

(II) C í e , De invention?, II, 23, 69 (2 χ ) ; P L I N . , Nat. Hist., I l l , 18; VI, 152; VAL.
MAX., I I , 7, 9; CURT. RUFUS, VII, 7, 14.

(12) O c , De domo, 37, 100; In Vtsonem, 38, 92; SALL., Hist., I l l , fragm. 89
en

fragm.

bij

SERVIUS, V E R G . , Aen.,

X I , 6 (Hist.,

IV,

29

D,

53 K r . ) ; V E R G . ,

Aen., XI, 6; ViTR., II, 8, 51.
(13) SUET., Div. Iulius, 11.

(14) T A C , Ann., XV, 18.
(15) luL. V A L . , I l l , 46, 74 (ed. KÜBLER, Ы. 154, 9).

(іб) C í e , In Pisonem, 38, 92; CORN. NEPOS, XIV, Datâmes, VIII; O V I D . , Heroides,
4,66.
(17) FLORUS, I, 20, 4.

(18) FLORUS, I, 33, 16; 37, 6; SALL., fragm. SERVIUS, /. с ;SERVIUS, V E R G . , Aen.,
XI, б en XI, 790.
(19) Hymne : Ad Laudes (Brevier, Pars aestiva, Commune plurimorum Martyrum).
(20) P L I N . , N0/. hist., VII, 96.

(21) OVID., Epist. ex Ponto, III, 4, 104.
(22) SUET., Div. Iulius, 84; SIDONIUS, Carmen, V, 33.

M

Van de werkwoorden met neutrale betekenis vindt men in het
Latijn slechts faceré (ι), dat beantwoordt aan ποιεΐν, sumere (vgl. άρνυσΟαι) (ζ) en habere (εχειν) (3).
Voor het versieren van een tropee gebruikt men exornare (4) en
induere (5). O p een wijding ervan wijzen vovere (6) en dedicare (7).
Ook Latijnse schrijvers vermelden de vernietiging van een tropaion
en gebruiken hiervoor de uitdrukkingen tollere (8), consumere (9),
removere (io), disicere (11) en rapere (12).
Een tropaion meevoeren heet, met bepaalde nuances : ferre (13),
referre (14), differre (15), vehere (16), portare (17) en reportare (18).
Tenslotte treft men het woord tropaeum nog aan in verbinding met
adsuescere (19), cantare (20), debere (21), explicare (22), inrigare (23) en
merere (24). Dat daarbij niet steeds aan een letterlijke betekenis van het
woord hoeft gedacht te worden, wordt nog nader uiteengezet.
Vatten wij thans het vorenstaande kort samen. Van de talrijke
werkwoorden, die in het Grieks en Latijn gebruikt worden om het op-

Ы.

(1)
146,
(2)
(3)
(4)
(5)

CoMMODiANUS, Carmen apologeticum, 7 6 7 ; I U L . V A L . , I I I , 38, 61 (ed. K Ü B L E R ,
10).
D A M A S U S , Epìgr., zi, j .
O V I D . , Heroides, X V I I , 2 4 2 .
C i c , De itwentione, I , 38, 6 9 ; F L O R U S , I , 37, 6.
M A N I L I U S , Astronomica,
V , 514.

(6) V E R G . , Aen.,

X , 775.

(7) V I T R . , I I , 8, 52.
(8) S E N E C A , Suasoriae,
(с,)

S E N E C A , /. с.

(io)

V I T R . , /. с.

V (4X); VITR.,

/. с

(ii)

S U E T . , Div.

(12)

V E R G . , Georg., 3, 32.

(13)

O V I D . , Heroides, I X , 1 0 4 ; V E R G . , Aen.,

5 ( z i e D A M A S U S , Epigr.,

Julius,

11.

o p m . b l . 19 e n Rheinisches

X I , 172 ( v g l . X I , 8 4 ) ; P R O B A ,
Museum,

Cento,

L , 1895, Ы. 1 9 5 ) ; D A M A S U S ,

Ep'£r-> ь і 6 ; M , 4 ; ι ? . 8.
(14) C L A U D I A N U S , In nuptiis Honorii et Alariae, 117; O V I D . , Kern. Amoris, 1 5 8 ;
I U V E N C U S , I I I , 341 (vgl. V E R G . , Aen., X , 542. Z i e o v e r inscr. o p basis v a n een t r o p a i o n :
C í e . , In Pisonem, 38, 9 2 ) ; De tribus puellis, п о ; T H I O F R I D U S , Ы, 669, c a p . 22.
(15)

P R O P . , I V , 6, 82.

(16)

P R O P . , I l l , 3, 8.

(17) D A M A S U S , Epigr., 12, 4 ; inscr. u i t T a b a i k a ( T u n i s , 4 е e e u w : Année
serie 4 , V i l i , 1906, n r . 4 6 , b l . 209).

epigr.,

(18) I U V E N C U S , I I I , 340.
(19) P R O P . , Π Ι , 4 , 6.

(го) H O R . , Carmina, Π , f), 19.
(21) I S I D O R U S , Origines, X V I I I , 2, 3.
(22) H y m n e : Ad regias Agni, 22 ( u i t d e v e s p e r s v a n B e l o k e n P a s e n ) .
(23)

C O M M O D I A N U S , Instructiones,

(24)

ISIDORUS, Л с ;

I I , 9, 2.

S E R V I U S , V E R G . , A£n.,

X , 775.
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richten van een tropee uit te drukken, komen ίστάναι en statuere met hun
composita het meest voor; overigens is in beide talen de verscheidenheid
van uitdrukkingswijze zeer groot, hetgeen ten dele aan dichterlijke en
rhetorische invloeden toe te schrijven is.
Behalve van de oprichting van een tropaion spreken de werkwoorden
verder nog van een versiering en een wijding daarvan. Latere schrijvers
vooral spreken van een vervoeren van het zegeteken. Soms ook wordt
de vernietiging ervan vermeld.
De gebezigde uitdrukkingen wijzen er op, dat men onder tropaion
niet zozeer de tumuliforme dan wel de anthropomorphe tropee dient te
verstaan.
Vergelijken wij het Latijnse spraakgebruik met het Griekse, dan
valt terstond de afhankelijkheid en het gebrek aan oorspronkelijkheid
bij het Latijn op, daar vrijwel elk werkwoord dat in verbinding met
tropaeum gebruikt wordt, een nabootsing is van het Griekse spraakge
bruik. Dit feit vormt een aanwijzing te meer, dat het oprichten van een
tropee een gebruik is, dat door de Romeinen van de Grieken is over
genomen.
II. — I n v e r b i n d i n g

met een naamval

A. — Grieks
Veelal wordt in het Grieks de uitdrukking „een tropaion oprichten"
verbonden met een genetivus. Gewoonlijk geeft deze de overwonnene
aan, na wiens nederlaag het zegeteken werd opgesteld : het is de genetivus
obiectivus ( i ) .
Veel zeldzamer is het gebruik van de genetivus ter aanduiding van
de overwinnaar, de genetivus subiectivus (2).
(1) ANDOKIDES, Περί των μυστηρίων (I), 147; ARISTOPH., busistrate, 318 ; Ilippeis,
521; Ploutos, 453; D I O D . , XIII, 29; E U R . , Andromache, 694; 763; Helene, 1380; Herakleidai, 786; Orestes, 713; ISOKR., Arcbidamos, 10; 99; i n ; Helene, 67; Panegurikos, 87;
150; Περί του ζεύγους, zi; Philippos, 112; KRATES, fragm. 7 (DIELS, Poet. phil. fragm.,
bl. 219); SOPH., Trachiniai, 1102; CASS. D I O , XXXVII, 21, 3; XLII, 40, 5; LII, 35, 6;
GoRGiAs, Epitaphios, fragm. 6, 22 (DIELS, Vorsokr., II, Ы. 248); FLAV. IOS., 'Ιουδαϊκή
αρχαιολογία, XV, 8, ι; LusiAS, Hpitaphios (II), 25; 63; Περί της πολιτείας (XXXIV),
io; PLAT., Menexenos, 240 D ; Timaios, 25 C; PLOUT., Περί του μη χραν έμμετρα νυν
την Πυθίαν, 401 Α ; Περί της 'Αλεξάνδρου τύχης ή άρετης, зЗ^ С; T.QuinctiusFlamininus,
375 D ; Т н о и к . , VII, 24, ι; 4 1 ) 4! X E N . , Agesilaos, 2, 26; Anabasis, VII, 6, 36; inscr. :
AJA,
XVIII, 1914, Ы. 2 i 6 ; CIG, I X , 2, 249, 7; Anth. Pal. Gr., VII, 135, 3; schol.
ARISTOPH., Ploutos, 453.

(2) AiscHULOs, Ε π τ ά επί Θήβας, 938 ; PAUS., I, 15, ι ; EUSEBIOS, 'Εκκλησιαστική
ιστορία, I I , 25,7 (fragm. van CAIUS ROMANUS PRESBYTER : M I G N E , X , 25 A ) ; P H I L O -

DEMOS, Περί ρητορικής. Col. I l l , 31-32 (II, Ы. 205); inscr. : KAIBEL, Epigr. Gr., 62, 1.
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Als genetivus causae geeft hij tenslotte de overwinning of de strijd
zelf aan, die aanleiding was tot oprichting van de tropee ( ι ) .
Een zeldzame verschijning is hiernaast de dativus commodi ter
aanduiding van degene, voor wie de oprichting van de tropee ge
schiedde (2).
B. — Latijn
Uit het Latijn zijn slechts enkele gevallen van een verbinding met
een genetivus bekend (3).

ΙΠ. — I n v e r b i n d i n g

meteen praepositie

A. — Grieks
Hoe veelvuldig de genetivus ook moge voorkomen, toch heeft hij
zijn terrein niet ten volle kunnen handhaven, maar gedeeltelijk plaats
moeten maken voor praeposities, die zijn functies overnamen.
Van deze voorzetsels drukt κατά (4) uit, over welke tegenstander
het zegeteken werd opgericht; het is het meest gebruikelijk en wordt
met de genetivus verbonden met uitzondering van één geval, waar de
accusativus gebruikt wordt (5). Deze heeft trouwens niet betrekking
op een overwonnen vijand, maar op de overwinning zelf.
(1) Inscr. : KAIBEL, B.pigr. Gr., 25, 4 ; LOUK., 'Αληθείς ΐστορίαι, I, 18; 42; LUSIAS,
Epìtapbios (II), 53; PAUS., I X , 2, 6; PLOUT., IMCUHUS, 521 F ; Timoleoon, 254 B ; Sulla,
464 E ; THEMISTIOS, ioe rede, 136 D-139 А ; Т н о и ю , I I , 82; 92, у, IV, ιζ, 1; VI, 98, 4;
VII, 54 (vgl. HERODIANOS, Τ η ς μετά Μαρκον βασιλείας ιστορία. I I I , 4, 3)·
(2) IsoKR., Plataiikos, 59; PLOUT., Timoleoon, 254 В; inscr. : KAIBEL, Epigr. Gr.,
768; DS, Ы. зоб.
(3) О с . , In Verrem, I I , г, 47 (necessitudinis atque hospita); Hist. Apollonìi
Regis Tyri, X I I (calamitatis meae); V E R G . , Aen., X I , 790 (pulsae virginis); VITR., I I ,
8, 51 (victoriae); VAL. MAX., X I V , ext. 1 (Miltiadis).
(4) ALKIPHOON, Έπιστολαί, I, 5, 1; ARISTAINETOS, Ι, Έπιστολαί, XVII, bl. 82;
ATHENAIOS, Deipnosophistai, VIII, 350 Α-B; D I O D . , XVI, 88; HERODIANOS, Τ η ς μετά

Μαρκον βασιλείας ιστορία. Π, ι, 4 ; 9> 9! Ш» 9, ι; ΐ4> ί\

Ι

5 . 3 ! VI, з, 6; HIMERIOS

SOPH., Μελέται, Π, і г ; X X I I I , 7; HIPPOLUTOS, Φιλοσοφούμενον, 24, 6; ISOKR., Archi-

damos, i o ; Panegurikos, 180; Philippos, 148; IULIANUS, Συμπόσιον, 320 С; LOUK., Δημοσ
θένους έγκώμιον, 40; KRATES, fragm. 7 (DIELS, Poet. phil. fragm., bl. 219); LUSIAS,
Περί δημεύσεως (Х Ш ) , з ; LUKOURGOS, Κατά Λυσικλέους, fragm. 77 ( v gl· D I O D . ,
XVI, 88); PAUS., I I , 21, 8; VI, 21, 2; PHILOSTRATOS, Τ α ές τον Τυανέα 'Απολλώνιον,
VII, 13, Ы. 291; I D . , Βίοι σοφιστών, Ι, 9, 5 ( D I E L S , Vorsokr., Π, Ы. 235); PLOUT.,

Περί άοργησίας, 457 D ; Περί της ' Ρ ω μ α ί ω ν τύχης ή άρετης, 318 D ; Eumenes, 594 Α ;
Pompeius, 664 Β ; Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων, 306 C; IOANNES STOBAIOS, Περί
αρετής, ι, 98; TELES, Περί αυτάρκειας, bl. 10, 3.
(5) CASS. D I O , X X X V I I , 21, 2.

!?

In aanmerkelijk mindere mate wordt άπό gebruikt, dat eveneens
meestal dient ter aanduiding van de overwonnene (i). In twee gevallen
worden door middel van dit voorzetsel de bestanddelen aangeduid,
waaruit de tropee is samengesteld (2). Bij Pausanias vindt men daarnaast
nog eenmaal de combinatie άπό της νίκης (з).
Naast άπό komt, hoewel iets minder vaak, έπί met de dativus voor
ter aanduiding van de verslagene (4). Bovendien geeft het in enkele ge
vallen de overwinning aan, die aanleiding gaf tot de oprichting van het
tropaion (5).
Uitsluitend ter aanduiding van de vijand wordt προς gebruikt (6);
het komt echter slechts zelden voor.
Tenslotte nog υπέρ, dat voor ruimere doeleinden wordt aangewend.
Allereerst dient het ter aanduiding van de overwinning (7) en staat het in
dit opzicht op één lijn met άπό en έπί. Meestal echter zal men het aantreffen
voor de naam van het land, de persoon of de zaak, waarvoor de zege werd
bevochten; in deze functie kan men het beschouwen als de vervanger van
de dativus commodi (8).
В. — Latijn
Het klassieke Latijn steekt ten aanzien van het gebruik van voor
zetsels bij het woord tropaeum scherp af tegen het Grieks, doordat hierbij
slechts één praepositie wordt gebezigd, die bovendien maar in enkele
gevallen voorkomt. Ook de genetivus was trouwens in vergelijking met
het Grieks slechts schaars vertegenwoordigd. Het gebruikte voorzetsel
is „ d e " (9).
(1) AiscHiNES, Κατά Κτησιφώντος, 156; ATHENAIOS, Deipnosophistai, Ш , 351
E-F; DEM., Περί τ?ίς παραπρεσβείας (XIX), 320; ΠρόςΛεπτίνην (XX), 78; CASS. D I O ,
XLII, 48, 2; HiMERios SOPH., Έκλογαί, III, 17; Μελέται, XV, 5; PAUS., I l l , 24, 6;
V, 27, 11; Vili, io, 5; X E N . , Agesilaos, 2, 26; inscr. : DITTENBERGER, Sylloge, II, 709;
KAIBEL, Hpìgr. Gr., 768, 11 = C7G, 4269; ARISTEIDES (BOULENGER, kol. 870).
(2) D I O N . H A L . , Τ έ χ ν η ρητορική, bl. η, ζ; PAUS., IV, 32, 6.
(3) PAUS., I, 36, ι.

(4) BABRIOS, Muthiamboì, 31, 2 1 ; CASS. D I O , XL!, 24, 3; LOUK., 'Αληθείς ίστορίαι,
I, 18; PAUS., Π, zo, ι; z i , 4; I I I , 2, 6; 14, 7; I X , 40, 9; PHILOSTRATOS, Εικόνες, 346,
З; THEMISTIOS, loe rede, 136 D-139 Α.

(5) PAUS., VI, 2, 8; IX, 40, 8 en 9; Р ш и т . , Sulla, 464 E.
(6) D E M . , Erotìkos (LXI), 49; ISOKR., Plataìikos, 59.
(7) ARISTOT., Τέχνη ρητορική, 1411 b , 16; ISOKR., Panegurikos, 180.
(8) D E M . , Προς Λεπτίνην (XX), 83 ; Κατά Μειδίου (XXI), 169; ISOKR., Plataìikos,
59; LusiAS, Epitapbios (II), 25; PLAT., Menexenos, 242 E ; PLOUT., Perikles, 173 B ;
Sulla, 478 A.
(9) C i c , De domo, 37, 100; Liv., X X V , 29, 6; T A C , Ann., XV, 18; VAL. MAX.,
Π, 7, 9; SALL., Hist., I l l , fragm. 89; SERVIUS, V E R G . , Aen., X I , 790; SUET., Div. lulius,
11; IUVENCUS, I I I , 341.
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In christelijke tijd vinden wij daarnaast nog „ex" (i), dat uitsluitend
in een bepaalde combinatie voorkomt bij Damasus, die daarbij gebruik
maakte van de Cento van zijn tijdgenote Proba (2).
Laat is ook „ab", dat uitsluitend bij Thiofridus werd aangetroffen (3).
Resumerend kunnen wij dus deze ontwikkeling vaststellen : de
Griekse schrijvers van de 5 e eeuw v. Chr. verbonden de uitdrukking
„een tropaion oprichten" of daarmee verwante gezegden bij voorkeur
met de genetivus. Ook in latere tijden handhaafde zich deze naamval
ondanks het feit, dat weldra een andere zegswijze opkwam met ge
bruikmaking van een voorzetsel, dat evenals de genetivus diende om de
overwonnene, de overwinnaar of de overwinning aan te geven, of, in een
enkel geval, ook de bestanddelen van een tropee.
In het Latijn volstaat men meestal met de enkele vermelding van het
zegeteken zonder meer. Slechts in vier gevallen volgt er een genetivus.
Er is in zoverre overeenkomst met het Grieks, dat ook in het Latijn het
gebruik van een voorzetsel overweegt, al zijn er bij klassieke Latijnse
schrijvers slechts acht voorbeelden hiervan bekend. Tegenover de Griekse
voorzetsels κατά, άπό, έπί, προς en υπέρ staat hier enkel „ d e " , waarnaast
bij christelijke auteurs nog „ex" en „ a b " voorkomen.
IV. — L e t t e r l i j k

en f i g u u r l i j k

gebruik

Uit de woordafleiding en uit verscheidene literaire gegevens kan
men opmaken, dat een tropaion een teken is, dat werd opgericht wegens
het tot wijken brengen van de vijand. De werkwoorden, die worden
gebruikt om deze handeling tot uitdrukking te brengen, tonen onmis
kenbaar aan, dat hierbij sprake is van een rechtop plaatsen. Dit kan in
strikte zin slechts betrekking hebben op het zogenaamde anthropomorphe
tropaion, dat, zoals de afbeeldingen uitwijzen, een bepaald opbouwschema had, waarbij de wapens van de verslagen vijand rond een rechtop
staande stam werden gerangschikt op dezelfde wijze als de soldaat deze
aan zijn lichaam droeg.
Dit is een tropaion in eigenlijke zin, dat men dient te onderscheiden
van andere monumenten en wapenschikkingen, die in een min of meer
afgeleide betekenis ook tropee genoemd kunnen worden en waarbij in het
bijzonder een tumuliform tropaion wordt onderscheiden, dat bestaat uit
buitgemaakte wapenen, opeengestapeld tot een tumulus. Het antieke

(1) D A M A S U S , Epigr.,

1, 1 6 ; 12, 4 ; 14, 4 ; 17, 8 ; 2.1, 7 ; P R O B A , Cento, 5 ( I H M ,

Ы. 195)·
(ζ) D A M A S U S , Epigr.,

o p m . Ы. 19.

(3) T H I O F R I D U S , I V ,

214, c a p .

35.

τ
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spraakgebruik kent deze vorm niet, reden te meer, waarom wij ons bepalen tot de tropaia van anthropomorphe bouw als zijnde de eigenlijke
tropeeën.
A — Grieks
Reeds in de oudere literatuur komt het woord tropaion niet alleen
in letterlijke, maar ook in figuurlijke zin voor. Terwijl de eigenlijke
woordbetekenis door alle eeuwen in gebruik bleef, trad reeds vroegtijdig
een betekenisverruiming op. Allereerst in abstracte richting.
Niet zelden treft men het verschijnsel aan, dat in een tekst de oorspronkelijke, letterlijke betekenis van tropaion zich onweerstaanbaar aan
de lezer opdringt, terwijl toch de gehele uitdrukking in verbinding met
het werkwoord figuurlijk moet worden opgevat. Of, zoals Wecklein het
uitdrukt : „Der Ausdruck ist bildlich, die Bilder aber haben besondere
Beziehung zur Wirklichkeit" (i). Met de uitdrukking „een tropaion
oprichten" wordt dan bedoeld : een overwinning behalen (2). Opgemerkt
moet echter worden, dat in lang niet alle gevallen met zekerheid kon worden uitgemaakt of de zinsnede letterlijk dan wel figuurlijk moest worden
opgevat. Zo blijft vaak twijfel bestaan, vooral wanneer de contekst geen
nadere aanduiding geeft, zoals bij Demosthenes herhaaldelijk het geval
is. Onderstaande opsomming kan dus geenszins aanspraak maken op
volledigheid (3).
(1) WECKLEIN, comm. op AISCHULOS, ' Ε π τ ά έπί Θήβας, 938. Voorbeelden van
zulk een gebruik : AISCHINES, Κατά Κτησιφώντος, 156; AISCHULOS, /. с.; ANONYMUS
BYZANTINUS, XVI, bl. 27, 16; E U R . , Andromache, 763; Helene, 1380; D I O D . , XIII, 29;
Λόγος περί 'Αλεξάνδρου, titel en § 2 (zie Ы. io, opm. ι ) ; PHILOSTRATOS, Τ α ές τον
Τυανέα Άπολλώνιον, VII, 13; PLOUT., Περί της 'Αλεξάνδρου τύχης ή άρετης, 336 С
(2) Schol. ARISTOPH., Plantos, 453 : τρόπαιον · Νίκην.
(3) ALKIPHROON, Έπι,στολαί, 1,5, ι ; ΠΙ, 2 5 , 3 ; ANDOKIDES, Περί των μυστηρίων
(Ι), 147; ARISTAINETOS, Ι, Έπιστολαί, XVII, Ы. 82; ARISTOPH., husistrate, 318; Hippels,
521; Ploutos, 453; Thesmophoria^ousai, 697; ARISTOT., Τέχνη ρητορική, 1411 b, 16;
D E M . , Προς Λεπτίνην (XX), 76; 8o; 83; Κατά Μειδίου (XXI), 169; E U R . , Andromache,
763; Orestes, 713; HERODIANOS, Της μετά Μαρκον βασιλείας 'ιστορία. Π, ι, 4; 9> %
2

Ι

III, 6, 7; 1, 1\ 9. ι; ΐ4> ; 5> З; VI, 3. 6; HIMERIOS SOPH., Έ κ λ ο γ α ί , III, 17; Μελέται,
II, і г ; XVIII, г; X X I I I , η; HIPPOLUTOS, Φιλοσοφούμενον, 24, 6; IOANNES STOBAIOS,

Περί άρετης, ι, 98; ISOKR., Archidamos, i o ; Helene, 67; Philippos, 148; Plataiikos, 59;
luLiANus, Συμπόσιον, 320 С; KRATES, fragm. 7 (DIELS, Poet. phil. fragm., bl. 219;
vgl. TELES, Περί αυτάρκειας, Ы. io, 3 en PLOUT., Περί του μη χράν έμμετρα νυν την
Πυθίαν, 40Ι Α); Λόγος περί 'Αλεξάνδρου, titel en § 2 (bl. io, opm. 1); LOUK., Δημοσθέ
νους έγκώμιον, 40; PLOUT., Περί άοργησίας, 457 D ; Aristcides, 328 С; 334 В; Eumenes,
594 A ; Lucullus, 521 F ; Themistokles, 113 С; SOPH., Trachiniai, 1102; De Semiramide
et Nino, A, v. 18 (bl. 9) ; inscr. : DITTENBERGER, Sylloge, I, 496 = CIA, IV, 2, 385 b,
bl. 100; ib., II, 709; KAIBEL, Epigr. Gr., 25, 4; AJA,
Х ПІ, 1914, bl. 216; Anth. Pal.
Gr., VII, 135, 3.
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Dikwijls worden andere, met name genoemde begrippen met
tropaion gelijkgesteld. Het is een herinneringsteken, μνήμα (ι), μνημεΐον (2),
υπόμνημα (3) of eenvoudigweg een teken, σημεΐον (4). Dan weer is het een
overwinningssymbool, σύμβολον της νίκης (5), een zegeteken, νικητήριον (6)
of een wijgeschenk, ανάθημα (у).
Laten sommige van deze woorden ruimte voor een opvatting in
abstracte zin, uitgesproken concreet is de betekenis van tropaion, wanneer
het gelijk gesteld wordt met een beeld, άγαλμα (8), een Hekatesion (9),
d stad Alexandrie (10) of een témenos (11). Dat met tropaion een beeld of
een gebouw wordt aangeduid, is lang niet ongewoon (12).
B. — Latijn
De onzekerheid over de vraag, of tropaeum letterlijk of figuurlijk
moet worden opgevat, bestaat eveneens in het Latijn (13). Ook hier vindt
men het woord in oneigenlijke zin (14).
Somtijds betekent tropaeum „zegeteken" in het algemeen (15). Evenals in het Grieks komt het vaak voor in de betekenis van overwinning (16).
(1) LUSIAS, Epitaphios (II), 6}.
(2) ISOKR., Plataiikos, 59.
(3) AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, XII, 23.
(4) ISOKR., Phiüppos, 148; Plataiikos, 58; 59; ARISTOT.,Τέχνη ρητορική, 1411 b, 16.
(5) E.tym. Magnum, kol. 697, Ы. 769; HESUCHIOS, S. ν . τρόπαιον; IUSTINUS,
'Απολογίαι υπέρ Χριστιανών, I, 150 С; 152 E ; schol. E U R . , Phoinissai, 572.
(6) Etym. Magnum, I. c.\ HESUCHIOS, /. е.; SOUIDAS, S. V. τρόπαιον; schol.
E U R . , Phoinissai, 572 en 1251 ; EUSEBIOS, Εις Κωνσταντϊνον βασιλέα τριακονταετηρικός,
XVII, 66 (MiGNE, X X , 1429 C-1432 В).
(7)

GORGIAS, Epitaphios, fragm. 6, 23 ( D I E L S , Vorsokr., I I , bl. 248); PAUS., IV,

32, 6; VIII, 10, 8; ATHENAIOS, Deipnosophistai, XIII, 591 B; schol. E U R . , Phoinissai, 572.
(8) GORGIAS, /. c; HERODIANOS, Της μετά Μαρκον βασιλείας 'ιστορία. III, 4, 3·
(9) PLOUT., 'Αποφθέγματα βασιλέων, 193 F .
(ίο)

HERODIANOS, Ι. с

(ι ι) TIMOTHEOS, Persai, 210.
(12)

EUSEBIOS, 'Εκκλησιαστική ιστορία, I I , 25, η (fragm. van CAIUS ROMANUS

: M I G N E , X, 25 Á, over het graf van St. Petrus); FLAV. IOS., 'Ιουδαϊκή αρ
χαιολογία, XV, 8, ι ; inscr. op altaar uit Athene en Puteoli (DS, bl. 506; DITTENBERGER,
Syllogi, I, 717 = С1Л, I I , 467, 27 = IG 2, 1028, 27); ISOKR., Panegurikos, 180;
Philippos, iiz; KRATES, fragm.7 (beeld van Phrune); LOVK., Zeuxis, I I ; P A U S . , I , 3 2 , 5 ; 33,
2; II, 2T, 4 (gebouw); X, 18, 7 (beeld); PLOUT., Ιίερί τοϋ μή χραν έμμετρα νυν τήν Πυθίαν,4οι Α ; Περί της 'Αλεξάνδρου τύχης ή άρετης,336 C;schol. ARISTOPH., Ploutos,4ï}·
(13) H O R . , Carmina, Π, 9, ΐ9·
(ΐ4) Hist. Apollonii Bjgis Tjri, XII, bl. 22.
PRESBYTER

(15)

MANILIUS, Astronomica, IV, 622; I U L . VAL., I l l , 46, 74.

(16) Cic., De prov. cons., II, 4; Tuse, disp., I, n o ; LUCANUS, Bellum civile, I I , 584;
IUVENCUS, III, 341 ; 640; PROP., IV, 6, 82; 11, 29; VAL. MAX., I I , 7, 9; De tribus puellis,
no;

DAMASUS, Epigr., 1, 16; 12, 4 ; 14, 4; 17, 8; 21, 7; T H I O F R I D U S , I I , 669 (cap. 22);

IV, 214 (cap. 35).
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Slechts sporadisch wordt het aangetroffen in de betekenis van beeld (i).
Soms worden de buitstukken of de buit tropaeum genoemd (2). Een
enkele maal worden de veldtekenen er mee aangeduid (3). Als „prijs"
zou het woord opgevat kunnen worden bij Claudianus (4). Elders weer
duidt men met tropaeum de zegevaan (5) of de Oriens (6) aan.
De samenvatting kan kort zijn. Naast de letterlijke betekenis van
τρόπαιον-tropaeum als zegeteken van de boven aangeduide vorm komt
reeds vroegtijdig een figuurlijke betekenis voor. Het woord ondergaat
een betekenisverruiming doordat het, behalve anthropomorph zegeteken,
ook nog beeld, gebouw ter herinnering aan een overwinning en misschien
zelfs zegeprijs gaat betekenen. Behalve in concrete komt het ook in
abstracte zin voor als overwinning. Vaak kan echter niet met zekerheid
worden uitgemaakt, hoe men het woord dient op te vatten; hetgeen
hierover voor het Grieks werd opgemerkt, geldt evenzeer voor het
Latijn.
§ 4. —

Z I J N VOORKOMEN IN DE LITERATUUR

Sedert zijn eerste verschijnen in de ЪаігасЬотиотасЫа deed, zoals
uit bovenstaande blijkt, het woord tropaion zijn intrede op vrijwel alle
gebieden van de Griekse letterkunde. Opvallend is daarbij, dat Horneros
en de Homerische hymnen, de Aiolische lyriek, Pindaros, Bakchulides
noch Herodotos het woord gebruiken.
Alle grote Griekse tragici kennen het echter. Aischulos en Sophokles
noemen evenwel geen reële, historische tropaia. Met één uitzondering
geldt dit eveneens voor Euripides en Aristophanes, ofschoon bij hen
vaker van een tropee wordt gesproken. Aristophanes spreekt voor de
eerste maal van het tropaion van Marathoon (7). Allen kennen zij het
woord reeds in overdrachtelijke zin. Men zou de vraag kunnen stellen
of de oudere schrijvers een bepaald motief hebben gehad om zo spaarzaam te zijn met mededelingen over tropaia. De beantwoording hiervan
hangt samen met de vraag naar de tijd van ontstaan van de tropee, waarover verderop nog nader zal worden gesproken (8). Voor het overige
(1) C i c , In Verrent, II, 115.
(2) V A L . F L A C O , IV,

739;

POTTERUS, kol.

502.

(3) LUCANUS, Bellum civile, I, 10 (vgl. Adnotationes super L·ucanum, ib.).
(4) CLAUDIANUS, In nuptiis Honorii et Mariae, 117.
(5) Hymne : Ad regias Agni, 22.
(6) IUL. VAL., I l l , 38, 61. Voor de betekenissen van tropaeum in het christelijk
Latijn raadplege men het artikel van CHRISTINE MOHRMANN, welks belangrijke gegevens
hier niet meer konden worden verwerkt.
(7) ARISTOPH., Hippeis, 1334; Sphekes, 711.
(8) BI. 27 vv.
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kan het silentium verklaard worden als het stilzwijgen over een algemeen
bekend feit, waarover men niet of nauwelijks spreekt. Mocht er een soort
taboe bestaan hebben dat het gebruik van het woord verbood of
ongewenst maakte, dan is bij Euripides en Aristophanes in ieder geval
de ban gebroken.
De gebrekkige overlevering van de nieuwe komedie is wel de oorzaak van het feit, dat uitvoeriger gegevens over het voorkomen van het
tropaion daarin ontbreken.
Van de geschiedschrijvers vermeldt Thoukudides — en dit in tegenstelling met het volkomen stilzwijgen van Herodotos — het bestaan van
een zeer groot aantal tropeeën. Het woord komt bij hem niet anders dan
letterlijk voor. Evenmin als Xenophoon echter geeft hij veel nadere
bijzonderheden. Dit geschiedt eerst in veel later tijd door Ploutarchos;
mogelijk is het dan reeds een min of meer verouderd instituut, dat de
belangstelling gaande maakt. Uit Cassius Dio blijkt, dat ook de Romeinen,
zeker in de eerste tijd van het keizerrijk, tropaia oprichtten. Bij Polubios
en Diodoros vinden wij het woord tropaion merkwaardigerwijze (in
navolging van Herodotos ?) slechts zelden. Herodianos daarentegen
gebruikt het veelvuldig, vooral echter in de betekenis van overwinning.
Uiteraard kan men bij philosophische schrijvers niet op de eerste
plaats mededelingen over de tropee verwachten. Deze wordt door hen
dan ook sporadisch genoemd; meestal gebruiken zij het woord in overdrachtelijke zin.
Dit laatste geldt ook voor de rhetoren, wier talrijke vermeldingen
van het tropaion slechts weinig bijdragen tot de kennis daarvan. Zij
spreken er dikwijls en met veel trots over en in als het ware geijkte termen, die men wel kan beschouwen als een vast bestanddeel van hun
rhetorisch arsenaal. Bij Lusias, Demosthenes en Isokrates treft men dit
het meest.
Enkele bijzonderheden over de tropee verschaffen de Inschriften,
de grammatici en de scholia. Een rijke bron van mededelingen blijkt
de „reisgids" van Pausanias.
In de Latijnse letterkunde neemt het tropaeum een veel geringere
plaats in dan in de Griekse; het gebruik om zulk een zegeteken op te richten was in Italië niet inheems en is wel nooit in die mate met de Romeinen
vergroeid als dit met de Grieken het geval was. Er is dan ook nauwelijks
een Latijnse schrijver aan te wijzen, die in belangrijke mate bijdraagt
tot onze kennis van de tropee. In het algemeen kan worden vastgesteld,
dat het woord onvindbaar is in de oudere Latijnse literatuur, dat vooral
Cicero het vermeldt en dat het bekend is bij de schrijvers van de eerste
eeuw vóór en na Christus, bij wie het overigens niet dan zeer verspreid
wordt aangetroffen, en bij verscheidene christelijke auteurs.
¿3

§5- —

WOORDFAMILIE

Zowel in het Grieks als in het Latijn komt een aantal woorden voor,
die verband houden met of afgeleid zijn van τρόπαιον-tropaeum.
De rol, die het adiectief τροπαΐος bij de vorming van τρόπαιον speelde,
werd boven reeds beschreven. Niet altijd houdt zijn betekenis verband
met het tropaion ( i ) . Dit schijnt wel het geval in de uitdrukkingen
τροπαΐον βρέτας (ζ) en τροπαϊον εδος (3), die wel beschouwd kunnen worden
als omschrijvingen van tropaion.
Het belangrijkst is het woord τροπαΐος voor ons echter als epitheton
bij enkele godennamen. Het betekent dan : degene die de vijand tot wijken
brengt; hieraan kan men de bijgedachte toevoegen : en die dus voor een
tropaion in aanmerking komt. Het is vooral Z e u s , die Tropaios wordt
genoemd en aan wie ook inderdaad tropaia werden gewijd (4). Ook
als epitheton van H e r a komt het woord voor (5). Van de overige
goden, die in het algemeen wel eens τροπαϊοι worden genoemd (6),
wordt in het bijzonder P o s e i d o o n nog met deze titel onder
scheiden (7).
De van τροπαΐος afgeleide substantiva τρόπαια en τροπαίαι worden
slechts volledigheidshalve vermeld, evenals het Latijnse tropaeus, maar
staan in geen verband met het zegeteken als zodanig (8).
Een in het Grieks veel gebruikt epitheton is τροπαιούχος, waar
mee vooral Zeus wordt betiteld (9). In Romeinse tijd wordt het
vaak gebruikt voor de keizer, die men dikwijls met een tropee in de

(1) E U R . , Elektra, 469; 1174; SOPH., Trachiniai, 303; POLUDEUKES, Qnomastikon,
I, 24; schol. AiscHULOs, Versai, 302; inscr. : CIG, I, 1295.
(2) E U R . , Phoinissai, 1251; 1472.
(3) KAIBEL, Epigr. Gr., 24, I, 2; IG, г,

ζη\η.

(4) SOPH., Antigone, 143; Trachiniai, 303; E U R . , Elektra, 671; Herakleidai, 867;
937; PAUS., I l l , 12, 9 (tempel van Zeus Tropaios); inscr. : DITTENBERGER, Sylloge, I,
717 = CIA, I I , 467, 27 = IG, г, 1028, 27; FRÄNKEL, Inschr. Pergamon, I, nrs. 237
en 247; IG, 2, 2717.
(5) Schol. LUKOPHROON, Kassandra, 1328; Etym. Magnum, kol. 697, Ы. 768, 51.
(6) POLUDEUKES, Onomastikon, I, 24.

(7) ATHENAIOS, Deipnosopbistai, VIII, 333 D ; vgl. PAUS., VIII, 10, 8 en P U N . ,
Hist., VI, 152.
(8) Τρόπαια, verandering : AISCHULOS, Ε π τ ά επί Θήβας, 693 ; Agamemnoon, 209;
Choëphoroi, ηηι.
Τροπαίαι (sc. πνοαί), afwisselende winden : ARISTOT., Προβλήματα, 940 b 22;
945 a 6; THEOPHRASTOS, Περί άνεμων, 31, 53· Venti tropaei, afwisselende w i n d e n :
Nat.

P L I N . , Nat. Hist., I l , 114.

(9) ARISTOT., Περί κόσμου είς Άλέξανδρον, 401 a 23 ; PLOUT., Συνλγωγή ιστοριών
παραλλήλων, 306 C; CORNUTUS, 'Επιδρομή, 9, ι 6 ; EUDOKIA, ρ. 198; D I O N . H A L . , I I ,

34, 4; inscr. : CIG, 4340 f, g (Pamphulië).
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hand afgebeeld vindt ( ι ) . Voorts is het nog Datis, die aldus wordt
genoemd (2).
Het van τροπαιούχος afgeleide werkwoord τροπαιουχείν komt, voor
zover bekend, slechts één maal voor (3).
Een ruime verbreiding vond ook τροπαιοφόρος. Cassius Dio bedient
zich er van om aan te geven, dat triomphbogen met tropaia waren ver
sierd (4), hetgeen door afbeeldingen wordt bevestigd. Verder komt het
woord voor bij de namen van verscheidene godheden : Z e u s (5),
N i k e (6), К u ρ r i s (7) en P a n (8). Slechts zelden wordt een
mens zo genoemd (9). Dat in triomphtochten tropaia werden meege
voerd blijkt, behalve uit de afbeeldingen, ook uit de verbinding πομπή
τροπαιοφόρος (io). Ook is er sprake van tropaiophore beelden (11) en
munten (12).
Het bijbehorende substantivum τροπαιοφορία komt slechts sporadisch
voor (13); hetzelfde geldt voor het werkwoord τροπαιοφορεΐν (14).
Tegenover de Griekse overvloed staat ook hier een betrekkelijke
armoede in het Latijn. Naast tropaeophorus, dat wij éénmaal aantroffen
en wel als epitheton van luppiter (15), komt daar nog de participiale
vorm tropaeatus (16) voor, die wat betekenis betreft op een lijn gesteld
kan worden met τροπαιούχος, maar veel zeldzamer is dan zijn Griekse
equivalent.
Verscheidene plaatsnamen zijn bekend, die met tropaion in verband

(1) THEMISTIOS, 15e rede, Ы. 216, 4 ; POLUDEUKES, Onomastikon, I, 24; inscr. :

CIG, 3992 (Iconium); 4350 (Pamphulië); C1G, VII, 24; DITTENBERGER, Sylloge, I I ,
906 Β (τροπεοΰχος); 908; DITTENBERGER, Orientis Gr. inscr., 723, 2 (Antinoöpolis, 4°
eeuw n. Chr.); papyrus (PREISIGKE, S.V. τροπαιούχος). In een Orphische hymne wordt nog
gesproken van τροπαιούχα έργα ( Х Х Х Ш , 4 bij HERMANN, Ы. 294)·
(2) POLEMOON SOPH., Εις Κυναίγειρον, 41·

(3) Schol. Т н о и к . , VII, 66, 2.
(4) CASS. D I O , X L I X , 15, ι; LI, 19, ι; LUI, 26, 5; LIV, 8, 3; LVI, 17, 1; LX,

22, 1; LXVI, 7, 2; LXVIII, 29, 3.
(5) Monumenti Ancjrani versio Graeca, io, 9.
(6) DiOD., XVIII, 26, 6; PLOUT., Caesar, 710; Marius, 424.
(7) Anth.

Pal. Gr.,

V, 293, 24; WALTZ-GUILLON, I I , bl. 136;

STADTMÜLLER, I,

Ы. 215; Anth. Plan. App., XLII, bl. 73-74.
(8) Anth. Pal. Gr., XVI, 259, 2.
(9) M. AURELIOS, Τα εις εαυτόν. Χ, 31.
(ίο) D I O N . H A L . , I I , 34. З; H I , 3 1 ; THEMISTIOS, 14« rede, Ы. 223, 27.

( ι ι ) PLOUT., Marcellus, 302 A ; Romulus, 27 D .
(12) IG, XI, 3, 1439 С, b , ι; 1443 A, i, 141 (2 е eeuw ν. Chr.).
(13) PLOUT., Πελοπίδου και Μαρκέλλου σύγκρισις, з·
(14) P H I L O O N VAN BUZANTION, Μηχανική σύνταξις, Π, 34 ( ±

2 0 0

ν. Chr.).

(15) APULEIUS, De mundo, XXXVII, bl. 75, 11.
(16) AMMIANUS, X X I I I , 5; 14; AUGUSTINUS, D e participio,

2012.
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staan. Blijkens een inscriptie (i) is Tropaion een plaats op Salamis, die
haar naam wel zal ontlenen aan de zeeslag van 480.
Pausanias kent nog een plaats Tropaia, die in Arkadië lag. Ook
tegenwoordig ligt daar, ten n.w. van Langadia, nog een flink dorp van
deze naam (2).
Tropaios is de naam van een plaats in Musië (3); ook in Skuthië
wordt een nederzetting vermeld die Tropeos of Tropaios heette (4).
Tropaeenses is tenslotte de naam, die aan de inwoners van de stad
in de nabijheid van het Tropaeum Traiani wordt gegeven (5), die ook
wel eens Municipium Tropaei wordt geheten (6).
Als plantennaam komt Tropaion voor bij Cassianus Bassus (7).
Een verkleinwoord van zijn Latijnse versie, Tropaeolum, is in de moderne
plantenterminologie de naam л^оог de Oost-Indische Kers (8).
Ook in de numismatiek komt nog een naam voor die verband houdt
met tropaion. Het is τροπαϊκόν of in Latijnse versie tropaicum, een andere
naam voor de victoriatus, een Romeinse munt met de beeltenis van een
Victoria die een tropee bekranst (9).

(1)

CIA,

II, 467,

26

=

DITTENBERGER, Sjl/oge, I, 717

(vgl.

schol. AISCHULOS,

Ρ ersai, 305).
(2) PAUS., ПІ, 25, 1; Guides Bleus, Grèce, Ы. 408.
(ì) HiEROKLES, fragm. bij KOONSTANTINOS PORPHUROGENNETOS, 47, 15a.
(4) Ib., 637, 8.
(5) BI. 187.
(6) AEM, 1894, Ы. i n , 55.
(7) De re rustica, IX, 11, 7.
(8) De bibliothecaris van de Landbouwhogeschool te Wageningen was zo wel
willend hierover de volgende inlichtingen te verstrekken : „ P R A H N , Ïjlatr^ennamen,
Pag. 57 : Tropaeolum, griechisch Tropaion; das fast kreisrunde Blatt gleicht einem
Schild.
BACKER, Verklarend woordenboek wetensch. plantennamen, Pag. 600 : Tropaeolum,
verkleinw. van lat. tropaeum (gr. tropaion), tropee, overwinningsgedenkteken, bestaande uit de opgestapelde, buitgemaakte wapenen, helmen, schilden en derg. Linnaeus (zie Linnaea) de auteur van het gesl. zegt (Hortus Cliffortianus, p. 143) : ,,ik heb
de plant Tropaeolum genoemd omdat de tuinlieden haar plegen op te leiden tegen een
pyramide van netwerk. Deze kan uitnemend vergeleken worden bij een tropee; de bladeren stellen de schilden voor, de bloemen de met bloed bevlekte en gedeukte gouden
helmen".
(9) Metrologicorum scriptorum reliquiae, I, bl. 302, 4; II, bl. 144, 9; verklarende
index, s. ν. τροπαϊκόν.
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Bij het speuren naar de plaats van ontstaan van het tropaion zoekt
men in het oude Egypte en in het oosten vergeefs. Eerst in Romeinse
tijd horen wij van de oprichting van een tropee door de Egyptenaren,
die Caesar hadden teruggedreven (i). Uiteraard bewijst dit niets ten aan
zien van de vraag, of de oude Egyptenaren het tropaion hebben gekend.
De enige antieke schrijver die verband legt tussen het tropaion en
het oosten, is Hesuchios, die s. ν. νίγλα opmerkt : „τρόπαια παρά Πέρσαις".
De waarde van deze mededeling lijkt, gezien het feit dat in het oosten
nergens tropaia worden aangetroffen, zeer twijfelachtig. Bovendien kan
men zich afvragen, op welke tijd zijn opmerking, die uit de 5 e eeuw n.
Chr. dateert, betrekking heeft. In elk geval is er geen enkele tussenschakel
met een vroegere periode bekend. De opvatting, dat „nigla" een bar
baarse vorm voor νικητήρια zou zijn,blijkt onhoudbaar (2).Volgens Schaeder
is het een van de zg. Perzische glossen van Hesuchios, die verder on
naspeurbaar zijn. De opmerking van Reland (3) houdt volgens hem geen
steek, die zegt : „Pers. Niclon, Omne quo quis repellitur aut coercetur;
atque ita τροπαΐον a τρέπειν dicitur". Het nieuw-Perzische woord „nikl"
immers betekent voetboei of keten en past dus alleen hierom reeds niet
bij tropaion. Bovendien is het aan het Arabisch ontleend, zodat Hesuchios
dit woord niet kan gekend hebben. Een oud- of middel-Iraans woord
voor zegegedenkteken is niet bekend.
Kramer veronderstelt, dat de juiste Iraanse vorm ΝΙΓΝΛ moet zijn,
hetgeen „nederlaag" of „zaken die nederslaan" zou betekenen. Er is
echter in het Avestisch of oud-Perzisch geen woord bekend, dat precies
aan het door Hesuchios genoemde beantwoordt. Ook de notitie van
Reland vindt hij onverklaarbaar, daar er in het Perzisch geen woord
bestaat zoals hij noemt. Het komt bovendien zo goed als nooit voor, dat
(1) CASS. D I O , XLII, 40, 5. Vgl.

b. v. HERODOTOS, II, 104, die wel zegezuilen

vermeldt.
(2) Blijkens mededelingen van : A. J. Carnoy, Leuven; A. Ghilain, La Louvière;
Kurt Erdmann, Berlijn; Η. Η. Schaeder, Berlijn; J. H. Kramer, Oegstgeest; W. B.
Henning, Londen.
(3) Thesaurus Graecae linguae, s. ν. νίγλα.
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een oud-Perzisch woord van het Grieks is afgeleid en Hesuchios geeft
gewoonlijk echt-Perzische woorden.
Ook Henning kan de kwestie niet afdoende oplossen, maar wil toch
toegeven dat „nigla-nigna" — dat immers nederslag betekent, vanwaar
het maar één stap is tot „overwinning" — mogelijk in aanmerking kwam
als vertaling voor tropaion; dit zou gebeurd zijn in de tijd der Seleukiden.
Een zekere oplossing geeft hij echter niet.
Uit het voorafgaande blijkt, dat het nog niet noodzakelijk is
Hesuchios' opmerking te verwerpen, zolang deze kwestie niet nader is
onderzocht. Kennis van de bron van Hesuchios zou daarbij van groot
belang kunnen blijken. Voorlopig past hier dus een „non liquet".
Twee schrijvers noemen nog Perzische tropaia : Pausanias (i) zegt,
dat de Perzen het voornemen koesterden na de slag bij Marathoon een
marmeren tropee te laten maken. Niets wijst er echter op, dat de schrijver
hier een anthropomorph zegeteken bedoelt. De gedachte aan een beeld
ligt meer voor de hand, zowel wegens de aard van het materiaal alsook om
het feit, dat de Grieken na hun overwinning op de Perzen het marmer ter
beschikking van Pheidias stelden, die er een beeld van Nemesis uit maakte.
Verder is er nog een passage bij Isokrates (2); deze kan echter gevoegelijk overdrachtelijk opgevat worden, zodat ook hierin geen aanwijzing kan gevonden worden voor het bestaan van tropaia bij de Perzen.
Ook op Kreta komt het tropaion niet voor, een opvatting, die echter
door Poulsen (3) niet wordt gedeeld. Hij ziet namelijk het oudste tropaion dat bestaat, in een afbeelding op een buikgordel uit de 7 e eeuw v.
Chr. en afkomstig uit Rethymno (4) (afb. 1). Deze mening moet echter als
al te fantastisch verworpen worden. Op een stam die uitloopt in een sierlijk
floraal motief, is een „borstharnas" aangebracht, dat door twee dunne
lijnen met de gekromde bladeren van het bloemmotief
is verbonden. Van zulk een „tropaion" is geen tweede
voorbeeld te vinden. In plaats van een boomstam of een
paal treffen wij hier een volledige palmboom aan. Het
„borstharnas" ziet er ongewoon uit : de schouderplaten
zijn naar verhouding veel te lang en in vergelijking met
de palmboom is het zegeteken weer veel te klein. Hoe
is het overigens bevestigd ? Poulsen merkt zelf op, dat
een helm ontbreekt, ofschoon er ruimte genoeg was om
er een af te beelden. Schild en speer ontbreken vaker
aan een tropaion, de helm echter vrij zelden. Wat het
Afb. 1
bekransen van dit „tropaion" betreft : een krans plaatst
(1)

PAUS., I, 33,

2; SITTL, Ы.

(2) ISOKR., Philippos,

(3) AM,
(4)

28

389.

148.

XXXI, 1906, bl. 374 w .

LAMB, afb.

3, Ы.

61.

men op het hoofd of op het hoofddeksel, maar niet op het harnas. Afgezien
nog van de vraag, of de voorstelling van het bekransen van een tropee
in de 7 e eeuw past, valt dit tropaion zonder enige twijfel geheel buiten
de lijn van de ontwikkeling van zijn vorm, zoals beneden nog nader
zal blijken. De slotsom kan dan ook niet anders zijn, dan dat het hier
af beeide voorwerp geen tropaion is (i) en daarmee vervalt tevens de
enige voorstelling daarvan uit de 7 e eeuw én uit het oude Kreta.
De oorsprong van het tropaion moet veeleer in Griekenland zelf
gezocht worden. Een sterke aanwijzing in deze richting is reeds zijn
echt-Griekse naam, terwijl niets er op wijst, dat het elders is ontleend.
In de 5e eeuw v. Chr. komt het voor het eerst voor in literatuur en kunst.
Zo mogen wij wel geloof hechten aan Aelianus, die deze Griekse oorsprong bevestigt als hij zegt, dat de Kelten tropaia oprichten „op Griekse
wijze" (2). Van Diodoros vernemen wij nog, dat de voorouders van alle
Grieken dit gebruik kenden (3). Tenslotte spreekt ook niemand minder
dan Cicero van een Grieks gebruik (4). Terwijl aldus de oorsprong van het
tropaion wel niet aan ernstige twijfel onderhevig is, blijft toch nog de
vraag open, of de plaats van ontstaan nader kan worden aangeduid
en het tijdstip ervan kan worden bepaald.
A. Reinach spreekt van Mukeense tropaia en weet te vertellen, dat
zij bestaan uit een balk, voorzien van het hoofd en de armen van een mens,
en bedekt met een achtvormig schild (5).
Hij doelt hierbij op een pinax van kalk,
///////
waarop van links en van rechts een vrouw
//''//¿\
toeschrijdt op een centrale figuur, waaraan
voornamelijk het frontaal afgebeelde achtvormige schild opvalt. De hals met een rest
van het gezicht en van de twee armen, die
naar beide zijden wijd uitsteken, zijn nog te
onderscheiden (afb. 2). De witte kleur van
de lichaamsdelen zou er op kunnen wijzen,
dat wij hier een vrouw voor ons zien.
Rodenwaldt spreekt dan ook van een vrouwelijke godheid, aan wie de beide andere
vrouwen wijgeschenken brengen (6). De aanAfb.
(1) Eerder kan men met Cook (LAMB, opm. 2, Ы. 61) aannemen, dat dit „tro
paion" een phallisch symbool is. Vgl. DEONNA, Questions, die eveneens een identificatie
met een tropaion van de hand wijst, DS, Ы. 498 en AJA,
XI, 1907, Ы. 351.
(2) AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, XII, 23.
(3) DioD., Х Ш , 24, ,.
(4) C í e , De imentione, II, 23, 69.
(5) DS, Ы. 498; vgl. Α. REINACH, Itanos et l'inventio scuti.
(6) RODENWALDT, bl. 133-134.
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wezigheid van een menselijk lichaam, dat bovendien hoogstwaarschijnlijk
dat van een vrouw is, en de uitzonderlijke vorm van het „zegeteken" leiden
tot de conclusie, dat de middelste gestalte op de pinax geen tropaion is.
Hiermee vervalt de enige voorstelling uit Mukeense tijd, welke als zodanig
zou kunnen gelden, en blijft er niets anders over dan met behulp van literatuur en afbeeldingen te trachten het ontstaan van de tropee in historische
tijd bij de Grieken na te gaan.
Als eerste bron komt Horneros in aanmerking; deze kent echter
alleen een wijding van wapenen, zonder dat deze de vorm van een tropaion aannemen (i). De scène, waarbij Odusseus de wapenen van een
verslagen vijand ophangt aan een tamarisk, zou aan een tropee kunnen
doen denken, ware het niet, dat hier de bedoeling om een gedenkteken
op te richten geheel en al afwezig is (2).
Terwijl er van een wijding van wapenen vaker sprake is en het
gebruik om buitgemaakte wapens in tempels ten toon te stellen tot in
Romeinse tijd in zwang bleef (3), zoekt men in de oudere literatuur vergeefs naar een tropaion. Terwijl zelfs Herodotos er nog volslagen het
zwijgen toe doet, komt het daarentegen bij Thoukudides en Xenophoon
in een overstelpend aantal voor.
Tegelijk met zijn eerste verschijnen in de literatuur in de Batrachomuomachia treedt het tropaion voor het eerst naar voren in de kunst en wel
op een vaasscherf, afkomstig uit het heiligdom der Kabeiren te Thebai (4).
Beide data lopen niet ver uiteen : het is de eerste helft van de 5e eeuw v. Chr.
Sommige schrijvers vermelden echter tropaia uit veel oudere tijd.
Zo vertelt Pausanias (5) van een Peloponnesisch tropaion, dat Herakles
oprichtte wegens zijn overwinning op Hippokoöon en diens zonen.
Even verderop (6) verhaalt hij van een tropee van Poludeukes wegens
diens overwinning op Lunkeus.
Dat hier een later gebruik werd overgedragen op de tijd der sage
vindt een bevestiging in een scholion, dat naar aanleiding van een analoog
geval bij Aischulos Zegt: ,,Παρατηρητέον, οτιούδέπωήνή των τροπαίων ονομασία
κατά τον Έτεοκλέα, ώστε άνεβίβασε τα κατά τον χρόνον ó Αισχύλος" (y). Uiteraard
(ι) HOM., IL, VII, 82-83; Χ, 460 vv.; X, îyo-J? 1 e n elders. Vgl. HERODOTOS,
III, 59; AISCHULOS, Agamemnoon, 560 w . ; E U R . , Wiesos, 180 en Bakchai, 1212 vv.;
Liv., I, 10, 5.
(2) HOM., ƒ/., X , 465 w . ; Scholia Townkyana ad Iliadem, X , 466; EUSTATHIOS,
H O M . , IL, X, 465.
(3) AJA, XL, 1936, bl. 189-190; XLIII, 1939, Ы. 338 en 483; JAI, LUI, 1938,
II, bl. 11 en elders.
(4)

WOELCKE, afb.

2, bl.

(5) PAUS., III, 10,

6.

(6) PAUS., III, 14,

7.

149.

(7) Schol. AISCHULOS, Ε π τ ά επί Θήβας, 259.
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veroorloven mededelingen over deze periode niet conclusies te trekken
t. a. v. de tijd en de plaats van ontstaan van het tropaion; hierover tastte
ook de scholiast wel in het duister.
Uit de tijd van de inval der Doriërs — en daarmee zijn wij op meer
historisch terrein — stamt het tropaion, dat deze oprichtten na hun overwinning op Amuklai (i). Hoewel Pausanias geen verdere bijzonderheden
geeft over de aard van dit zegeteken, is Woelcke van oordeel, dat hier
de tempel van Zeus Tropaios te Sparta bedoeld is, die naar aanleiding
van hetzelfde wapenfeit werd opgericht (2). Ofschoon een bewijs hiervoor moeilijk te vinden zal zijn, is de mogelijkheid daarvan toch niet
uitgesloten gezien de ruime betekenis van het woord tropaion.
Een tropee van Soloon uit het begin van de 6 e eeuw v. Chr. wordt
vermeld door Demosthenes (3); zij zou opgericht zijn wegens diens overwinning op Megara en de verovering van Salamis. Ploutarchos weet
echter van dit tropaion niets ; wel bericht hij van een tempel van Enualios
op Salamis, die door Soloon wegens zijn zege over Megara werd gebouwd (4). Het is niet uitgesloten, dat deze door Demosthenes wordt
bedoeld. Ook moet men rekening houden met de mogelijkheid, dat de
schrijver, evenals Pausanias, een gebruik van zijn tijd op een lang vervlogen periode heeft geprojecteerd. Het meest waarschijnlijk is echter,
dat de mededeling van Demosthenes niets anders is dan rhetorische
beeldspraak.
Platoon verhaalt nog (5), dat Athene in Soloon's tijd zijn vijanden
overweldigde en een tropaion oprichtte; het is echter weinig twijfelachtig, dat deze uitdrukking in figuurlijke zin moet worden opgevat.
Een zeker besluit met betrekking tot het bestaan van tropaia in de tijd
van Soloon is dus niet wel mogelijk; uit het zwijgen der overige schrijvers
mag echter met grote waarschijnlijkheid worden geconcludeerd, dat
zij in zijn tijd nog onbekend waren.
Dezelfde onzekerheid blijft er bij het tropaion over Laphaës te
Argos (6). Het werd door de Argivers opgericht na hun overwinning op
de Spartanen, die Laphaës in zijn tyrannie wilden herstellen; het was van
steen en stond in de stad. Deze laatste twee elementen echter maken het,
zeker voor de 6 e eeuw, waarin het tropaion over Laphaës moet worden
gedateerd, onmogelijk de tropee in kwestie te beschouwen als een anthropomorph zegeteken, omdat dit in die tijd zou zijn opgericht op het slagveld

(1) PAUS., III, 2, 6.
(2) WOELCKE, Ы. 134 v.; PAUS., I I I , 12, 9.

(3) D E M . , Erotikos (LXI), 49.
(4)

PLOUT., Soloon, 83.

(5)

PLAT., Timaios, 25 C.

(6)

PAUS., I I , 21, 8.

ЗІ

en van vergankelijk materiaal. Hierom juist dient men te besluiten dat,
aangenomen dat de strijd tussen de Argivers en de Spartanen een historisch
feit is, dit tropaion ofwel van latere datum is, óf moet beschouwd worden
als een beeldwerk of een gebouw, waardoor plaats en materiaal zouden
zijn verklaard.
Een andere mogelijkheid om tijd en plaats van ontstaan van het
tropaion te achterhalen zou Zeus Tropaios kunnen bieden. Ook deze naam
wordt echter eerst in de 5e eeuw v. Chr. aangetroffen.
Het ontbreken van zekere gegevens over de vroegere tijd gevoegd
bij het feit, dat het tropaion pas in de eerste helft der 5 e eeuw wordt afgebeeld en vermeld, leidt aldus tot de conclusie, dat het gebruik om buitgemaakte wapens in een anthropomorphe schikking op het slagveld aan
de goden te wijden wellicht reeds vroeger is ontstaan, maar eerst rond
j 00 aangetoond kan worden. De eerste, zeker historische tropaia komen
in elk geval niet vóór deze tijd voor.
Eén kwestie verdient nog bijzondere aandacht : het is de overlevering,
dat het tropaion speciaal van Dorische oorsprong zou zijn. Deze conclusie werd door Benndorf (1) en Dümmler (2) getrokken uit het feit,
dat zo vele van de door Pausanias vermelde tropaia zich op de Peloponnesos bevonden. Woelcke (3) durft deze gevolgtrekking echter niet aan,
evenmin als Gansiniec (4), die — overigens op weinig overtuigende
gronden — voor Attika pleit als bakermat van de tropee. Miltiades zou
nl. na de slag bij Marathoon, toen Athene bedreigd werd door de Perzen,
de buit niet meer hebben kunnen meenemen en in zijn tijdnood snel
een panhoplie ter ere van de godheid aan een boom hebben bevestigd.
Schrijfster beschouwt dit als de oorsprong van het tropaion en wil hoogstens toegeven, dat er ten tijde van Pausanias een herinnering bestond
aan oude, Dorische tropaia.
Het is de vraag, of men niet verder mag gaan. De oorsprong van de
tropee is Grieks. Het epos en de Aiolische lyriek kennen haar niet. In
Attika komen vrij weinig tropaia voor en die er voorkomen zijn vooral
uit latere tijd (5). Daartegenover staat de sterke herinnering aan oude,
Dorische tropaia. Ook al trekt men de historiciteit van de verhalen hierover in twijfel, dan nog blijft de vraag : hoe komt het, dat de volksmond
en de traditie bij Pausanias deze tropaia blijkbaar voornamelijk op Dorisch
gebied localiseren ? Zeus Tropaios is bovendien bij Pausanias (6) de
krijgsgod der Doriërs, die zich als laatste van de Griekse stammen een
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(1)

TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN, bl.

(2)

DÜMMLER, II, Ы.

223.

(3)

WOELCKE, bl.

(4)

GANSINIEC, Ы.

140-141.

(5)

WOELCKE, bl.

135.

(6)

PAUS., I l l ,

9.

12,

136.

130.

weg baanden naar hun nieuwe woonplaatsen en ook daarna de meest militante van de Grieken zijn gebleven. Bij hen zou men ook het meest het
tropaion kunnen verwachten.
In verband hiermee is nog de volgende mededeling van Pausanias
van belang : „ó μέν τρόπαιον ó Κάρανος κατά νόμους τους Άργείων εστησεν επί τη
νίκη" ( ι ) . Karanos was een Doriër uit Argos. Dit getuigenis zou volgens
Woelcke (2) doorslaggevend zijn, als Karanos, die in het begin van de
8e eeuw geleefd zou hebben, als historische figuur beschouwd kon worden.
Deze opvatting houdt echter geen steek. Pausanias deelt uitdrukkelijk
mee, dat het oprichten van een tropaion geschiedde volgens Argivisch gebruik, en dit staat volkomen los van de vraag of Karanos historisch is of niet.
De gegevens die op een Dorische oorsprong duiden, zijn wel sterk
en wijzen zoal niet op een onomstotelijke zekerheid, dan toch wel op een
grote waarschijnlijkheid van deze opvatting. De conservatieve Spartanen
hielden zich ook het langst aan de traditionele gebruiken met betrekking
tot de tropee. Immers, nog in de 4 e eeuw v. Chr. beklagen zij zich bij de
Amphiktuonen over het feit, dat de Thebanen na de slag bij Leuktra een
bronzen tropaion oprichtten (3). Zij moeten zich in die tijd, toen beeldende
kunst en literatuur al sedert een eeuw duurzame tropaia hadden opgericht, nog wel hevig gekrenkt gevoeld hebben over de veronachtzaming
van een oud gebruik, dat heel bijzonder het hunne was en waaraan zij
in hun behoudsgezindheid nog altijd streng wilden vasthouden. Zelfs
al beschouwt men genoemd voorval als een gefingeerd thema uit een
rhetorenschool (4), dan nog blijft de vraag open, waarom men juist de
Spartanen zulk een rol hierin heeft toebedacht.
De conclusie van Gansiniec (5), dat het tropaion niet van Spartaanse
oorsprong kan zijn omdat de oprichting ervan in strijd zou zijn met een
rhetra van Lukourgos die het beroven van gesneuvelden verbood, lijkt
dan ook zeer overdreven. Men kan immers veilig aannemen, dat deze
bepaling onmogelijk heeft kunnen leiden tot het onthouden aan de goden
van een hun toekomend wij geschenk.
§ 2. — VERSPREIDING BIJ GRIEKEN, ROMEINEN
EN ANDERE VOLKEREN

Na aldus de Griekse oorsprong van de tropee vastgesteld te hebben
willen wij nagaan, of het oprichten van zulk een zegeteken gemeengoed
is geweest in Griekenland óf slechts tot bepaalde streken en stammen
(1)

PAUS., IX,

(2)

WOELCKE, bl.

40,

8.
136.

(3) C i c , De inventione. II, 23, 69.
(4)

SCHÖMANN-LIPSIUS, Π, bl.

(5)

GANSINIEC, bl.

12.

140.
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beperkt was, om daarna te zien, in hoeverre het zich buiten Hellas heeft
verbreid.
Vanzelfsprekend kan men een tropaion voornamelijk daar ver
wachten, waar gestreden is en overwinningen behaald zijn. Het mag dus
niet verwonderen, wanneer het in vredige streken nauwelijks bekend
blijkt. Anderzijds kan men het des te meer verwachten, naarmate een
stad of een volk zich meer aan krijgszaken heeft gewijd.
Uit literaire gegevens en vondsten blijkt nu, dat het tropaion over
vrijwel geheel Griekenland verspreid was. Over Atheners (ι) en Doriërs (2)
is trouwens reeds gesproken.
Opvallend is echter de positie der λlakedoniërs die, ofschoon zij
vooral ten tijde van Philippos en Alexandros redenen te over hadden om
tropaia op te richten, zich toch steeds verre hiervan hebben gehouden.
Dit wordt ons medegedeeld door Pausanias (3) en bovendien zijn de
feiten daar om dit te bevestigen.
Volgens Pausanias houdt het feit, dat de Makedoniërs geen tropaia
oprichtten, verband met een gebeurtenis ten tijde van Karanos. Deze zou
na zijn overwinning op Kisseus een tropaion hebben opgericht, dat
echter door een leeuw die van de Olumpos kwam werd omvergeworpen.
Noch door Karanos, noch door zijn opvolgers op de Makedonische
troon mocht immers een tropee worden opgericht en Philippos heeft zich,
evenals trouwens zijn zoon Alexandros, trouw aan deze bepaling gehouden. Het afwijkende gedrag van Karanos zou te verklaren zijn uit het
feit, dat hij uit Argos afkomstig was, waar de gewoonte om tropaia op
te richten inheems was. Een ander motief waarom geen tropee mocht
worden opgericht, zou gelegen kunnen zijn in de woorden : „d ές ευνοιάν
ποτέ τους προσχώρους ύπάξονται" ( 4 ) .

Een mededeling van Diodoros (5), als zou Philippos na een gevecht
tegen de Illuriërs een tropaion opgericht hebben, schijnt in tegenspraak
te zijn met bovenstaande uitdrukkelijke verklaring van Pausanias. A.
Reinach (6) is van mening, dat Diodoros zonder zich rekenschap te
geven van de bij de Makedoniërs geldende bepalingen hier een traditionele
uitdrukking heeft gebruikt.
Dat Philippos na de slag bij Chaironeia uit zelfbeheersing of nederigheid de oprichting van een tropee achterwege üet, zoals men uit een
passage bij Aelianus (7) kan concluderen, is een opvatting welke moeilijk
(1)

Zie

nog

: TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN,

Ы. 130,

opm.

3.

(2) Ib., Ы. 130, opm. 4. Vgl. de schematische overzichten (Ы. 206-209).
(3) PAUS., IX,

(4)
(5)
(6)
(j)
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40,

7-9.

Vgl. Ы. 41.
DiOD., XVI, 4, 7·
A. R E I N A C H , Trophées macédoniens, Ы. 363.
AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, Vili, 15.

bewezen kan worden; het is wel niet meer dan een persoonlijke mening
van de schrijver.
Evenmin als bovengenoemde citaten bewijst de tekst van de Λόγος
περί 'Αλεξάνδρου het bestaan van Makedonische tropaia, aangezien hier
volop ruimte is voor een overdrachtelijke opvatting (i).
A. Reinach zoekt de verklaring, waarom de Makedoniërs geen tropaia
oprichtten, op godsdienstig terrein : de religie eiste volgens hem, dat men
de wapens van de vijand rustig liet vergaan; bewijzen hiervoor voert
hij echter niet aan (2). Bovendien bericht Diodoros (3), dat juist de tropaia
uit vergankelijk materiaal moesten worden samengesteld, opdat zij door
de tand des tij ds konden worden vernietigd; ook zij vergingen rustig en
de motivering van Reinach mist dus wel elke overtuigingskracht.
Diodoros' opmerking over het tropaion van Philippos vertoont
zo'n grote overeenkomst met soortgelijke uitlatingen van Thoukudides
en andere schrijvers, dat men ze kan beschouwen als een formule (4).
In andere gevallen, waar eveneens sprake is van Makedonische tropaia,
ligt een overdrachtelijke betekenis voor de hand (5). Hier als elders herkent
men bovendien gemakkelijk de redenaar.
Indien men uit al deze mededelingen dan geen bewijs kan putten
voor het bestaan van Makedonische tropaia, hoe moet dan Pausanias'
verhaal verklaard worden? Woelcke (6) ziet in de geschiedenis van
Karanos een aitiologische sage, die ontstaan zou zijn in aansluiting op een
statuaire groep die een leeuw voorstelde naast een tropaion. Het bestaan
hiervan concludeert hij uit twee afbeeldingen :
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Afb. 3
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(ι) „εκ του λόγου του φάσκοντος, δτι έκ των έπινοιών 'Αριστοτέλους ó βασιλεύς
τα τρόπαια ίστα και τάς πόλεις ελάμβανε. § 2. Και ó Μακεδών εφ' έκαστης ημέρας
τροπαίων αύτω έγειρομένων, τ ω Άριστοτέλει συνεΐναι μάλλον ή έκείνοις έκαλλωπίζετο, και έκείνοις δε συνήδετο, δτι κατά λόγον αύτω προσεγένετο το νικαν".
Zie Ы. 10, opm. ι; vgl.

(2)
(3)
(4)
merking
(5)

CROPHIUS, kol. 29З 8 A-D.

Α. REINACH, bes Gaulois en Egypte, Ы. 42-44; vgl. PLOUT., Αΐτια'Ρωμαϊκά, 273 E.
DiOD., ΧΠΙ, 24, 5.
Zie P. WESSELING in zijn uitgave van DIODOROS, VII, bl. 511 en zijn op
bij DiOD., XVI, 4, bl. 22. Vgl. DiOD., XVI, 86.
DiOD., XVI,

88

=

LUKOURGOS, fragm. 77, § 75 (BLASS, Ы. 75);

Q. CURTIUS

RuFus, VII, 7, 14; C í e , De prov. cons.. Π, 4.
(6)

WOELCKE, bl.

145.
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ι. een reliëf van de graftempel te Termessos uit de eerste helft van
de 2Θ eeuw η. Chr., waarop een leeuw voorkomt die tegen een tropaion
opspringt (i) (afb. 3);
2. een Romeinse gemme uit de tweede helft van de i e eeuw v. Chr.
met de voorstelling van een leeuw „die een tropaion opricht" (2) (afb. 4).
De leeuw nu zou Phobos zijn. Deze werd gewoonlijk voorgesteld met
een leeuwekop en kwam in de gedaante van een leeuw ook als schildteken voor. Hij is de god van de schrik in de strijd en de helper in de
oorlog. Als zodanig treft men hem reeds in de 5e eeuw v. Chr. aan.
Woelcke nu is van oordeel, dat deze leeuw het tropaion niet omverwerpt
noch opbouwt, maar tegen het zegeteken opspringt als een trouwe hond
tegen zijn meester. Aan Phobos zou het zijn toegewijd (3). Dit be
antwoordt echter niet aan de mededeling van Pausanias, die duidelijk zegt,
dat de leeuw de tropee omverwierp.
De kwestie is uitvoerig bestudeerd door A. Reinach (4). Volgens
hem stelt de leeuw een oorlogsgod voor en de god van de dood, in welke
kwaliteit hij dan ook voorkomt aan de voet van een tropaion en op
poluandreia. Hij bewaakt daar de lijken of de wapenen
van de gevallenen. Over het omverwerpen van het tropaion
spreekt hij verder niet; hiervan blijkt evenmin iets op een
Berlijnse gemme met de voorstelling van een leeuw, die een
tropaion de rug toewendt (5) (afb. 5).
Alles bijeengenomen lijkt het zeer twijfelachtig, of ge
noemde voorstellingen in verband gebracht mogen worden met het ver
haal van Pausanias. Dit kan inderdaad als een aitiologische sage worden
opgevat, waarachter men echter niet meer moet zoeken dan nodig is.
Een leeuw — en van deze dieren hadden volgens Herodotos de Perzen
nog last, toen zij in 480 door Thrakië naar Griekenland trokken — wierp
het tropaion van Karanos omver; deze en zijn opvolgers zagen hierin een
teken van de goden, zodat zij het voortaan voor ongeoorloofd hielden
een tropee op te richten.
Los hiervan staan dan de bovengenoemde voorstellingen, waarbij
van een omverwerpen niets te bespeuren is. Woelcke's theorie hierover
wint nog aan waarschijnlijkheid, wanneer men de Berlijnse gemme in
aanmerking neemt; de leeuw hierop kan Phobos voorstellen; deze werpt
echter evenmin als Pän een tropaion omver, maar verleent een tropee,
d. i. de overwinning.
(1) JOAI, Ш , 1900, afb. 59, Ы. 184.
(2) FGS, nr. 5983.
(})

W O E L C K E , Ы.

146.

(4) A. R E I N A C H , Trophées macédoniens ; Ы. 350 w . wordt speciaal gewezen op de
grote rol, die de dierencultus speelde.
(5) FGS, 8636.
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Alexander's opvolgers hebben het Makedonisch standpunt laten
varen; met uitzondering van de koningen van het eigenlijke Makedonië,
die althans op Makedonische bodem geen tropaia oprichtten, hebben zij
het gebruik van de rest van Griekenland gevolgd (i).
Opvallend weinig tropaia treft men, zoals reeds bleek, in Egypte
aan (2). Zelfs op munten, die bij andere Hellenistische vorsten dikwijls
de beeltenis van een tropee dragen, komt deze bij de Lagiden niet voor.
In het archeologische gedeelte zal nader worden ingegaan op de
tropaia, die voorkomen op munten van Seleukos en Purrhos.
Het laatst treffen wij volgens Reinach (3) in het oosten een tropaion
aan op munten van Ariarathes X van Kappadokië in 37-36 v. Chr.; daarmee is, volgens hem, het einde van het Hellenisme bereikt.
Intussen echter hadden de Romeinen het tropaion overgenomen.
Dat de oprichting daarvan geen oorspronkelijk Romeins gebruik was,
blijkt ten overvloede uit Cicero (4) en Florus (5). Deze laatste bericht,
dat Q. Fabius Maximus en Domitius Ahenobarbus na hun overwinning
op de Allobrogen in 121 v. Chr. stenen torens op het slagveld lieten
oprichten „et desuper exornata armis hostilibus tropaea fixerunt". Dit
wil echter nog niet zeggen, dat er geen oudere tropaia in Italië voorkwamen. Integendeel, Ploutarchos (6) maakt reeds melding van een tropaion over de Samniten; bovendien kwam de afbeelding ervan reeds
meer dan een eeuw vroeger voor op Italische munten. Vóór 269 nog werd
het, met of zonder Victoria, aangebracht op munten van Atella, Bruttium,
Caelia, Capua, Heraclea, Messana, Rhegium en Tarente. De oudste afbeeldingen vindt men echter op de Romeins-Campaanse munten, die in
een wonderlijke eenvormigheid een Victoria vertonen die een tropaion
bekranst en victoriati worden geheten (7). Dit type is echter van Griekse
oorsprong en komt in groten getale voor op Megarische kommen en
altaartjes van terracotta. Ook op munten van Purrhos en Agathokles
komt bij herhaling een Victoria bij een tropaion voor. Zo blijkt hier eens
te meer de Italische afhankelijkheid van Griekse voorbeelden.
Het tropaiontype van de Romeins-Campaanse munten wordt aan
het einde van de 3 e eeuw v. Chr. door de gentes Baebia, Caecilia, Maecilia,
Matiena en Vibia op hun munten overgenomen. Terwijl de 2 e eeuw ons
(1)

A.

R E I N A C H , О. С, Ы. 377

w.

(2) Zie Ы. 27 (tropee over Caesar); DS, Ы. 501, noemt twee gevallen, waarbij
echter geen anthropomorph tropaion is gevonden. Vgl. A. REINACH, Gaulois en Egvpte,
Ы. 44-45·
(3) A. R E I N A C H , Trophées macédoniens, Ы. 385.
(4) C í e , In Pisonem, 38, 92.
(5)

FLORUS, I, 37,

6.

(6) PLOUT., Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων, 306 C-D.
(7) DS, Ы. 509 en afb. 7116.

37

slechts weinig tropaia schenkt, neemt hun aantal in de i e eeuw v. Chr.
met het opleven van de militaire activiteit en door een toenemende
culturele oriëntatie op Griekenland toe, om in de keizertijd tot een ware.
stortvloed aan te zwellen.
Intussen hadden de Romeinen behalve de afbeelding ook de Griekse
gewoonte zelf overgenomen, alsmede het Griekse spraakgebruik dienaangaande. Caesar (i), Pompeius (2), Sulla (3), Aletellus (4) en Drusus (5)
richtten tropaia op. Tot midden in Rome, op de Aventinus (6) en het
Capitool (7), stonden zij opgesteld. Zij werden meegedragen in triomphtochten (8) en dienden als versiering van zegebogen. Het gebruik om
na een overwinning een tropee op te richten, was dus bij de Romeinen,
zeker in de I e eeuw v. Chr., bekend.
Voor de keizertijd hebben wij echter zulke vaste gegevens niet (9).
Wel spreekt Tacitus (10) van een agger of congeries armorum en herinnert Claudianus (11) aan het traditionele gebruik, als hij Mars laat zeggen:
„meus ecce paratur
Ad bellum Stilico, qui me de more tropaeis
Di tat et hostiles suspendit in arbore cristas".
Het ontbreken van verdere gegevens echter maakt het waarschijnlijk,
dat het tropaion als zegeteken op het slagveld in de keizertijd in onbruik
is geraakt. D e keizers hadden machtiger middelen om bekendheid te
geven aan hun prestaties en het element van indrukwekkende pronkzucht
verdrong het eenvoudige tropaion (12). Het bleef echter voortbestaan
als symbool van de overwinning en handhaafde zich nog vele eeuwen
als overwinningsteken in de hand van een godheid of van de princeps.
Bovendien werd het een toepasselijk siermotief voor vele bouwwerken.
Zijn meest belangrijke plaats verwierf het echter als bekroning van
kolossale zegemonumenten zoals het Tropaeum Augusti te La Turbie
en het Tropaeum Traiani te AdamkHssi.
(1) CASS. D I O , XLII, 48, 2; vgl. SUET., Div. lulius, 11.
(2) CASS. D I O , X X X V I I , 21, 2; SALL., fragm. bij SERVIUS, V E R G . , Aen.,

X I , 6.

(3) PLOUT., Sulla, 464 E ; Περί της ' Ρ ω μ α ί ω ν τύχης ή άρετης, 318 D .
(4)

PLOUT., Sertorius, 579 E.

(5)

CASS. D I O , LV, I , 3 (vgl. echter FLORUS, I I , 30, 23); Festschrift, Ы. 115;

FRANKE.

(6) CASS. D I O , L , 8, 3 (32-31 ν . Chr.).
(7) Van Germanicus en Nero {CIL·, III, bl. 917, XIII, 86 en XIV, 86; T A C , Am.,
XV, 18; JORDAN, I, г, bl. 56, opm. 59 en bl. 117).
(8)

PLOUT., Marcellus, 302.

(9) HERODIANOS, Της μετά Μαρκον βασιλείας ιστορία. III, 7. 75 9> '5 Ι 4 . г'>
Μ , з ; VI, 3, 6.
(10) T A C , Ann., Π, ι 8 ; 22 (Germanicus).
(11) CLAUDIANUS, In Rufinum, I, 344-346.
(12) Vgl. OVID., Epist. ex Ponto, II, i , 37-42.
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Tenslotte nog een enkel woord over tropaia bij andere volkeren.
Bij de Etruriërs spelen zij nauwelijks een rol; een tropaion treffen
wij er slechts aan op een sarkophaag en op een vaas (i).
Dat de Kelten wel eens tropaia oprichtten, vernemen wij van Aelianus
(2). Uit niets blijkt, dat de Germanen het gebruik hebben gekend.
Tot besluit kan dan ook worden vastgesteld, dat de oprichting van
tropaia in Griekenland inheems was en slechts door de Romeinen op
grotere schaal is overgenomen. Wanneer een gebruik echter niet langer
leeft onder een volk, is het gedoemd vroeger of later te verdwijnen.
Ook al wist het tropaion zich als symbool nog lange tijd te handhaven,
toch is, eerst in de Latijnse literatuur en later ook in de beeldende kunst,
na verloop van tijd een duidelijke achteruitgang te bespeuren.
De christelijke schrijvers spreken vrij vaak van tropaia, maar
verstaan hieronder zegemonumenten in christelijke zin, zoals uit Eusebios
blijkt (3). Tertullianus legt verband tussen het tropaion en het kruis van
Christus (4). Andere christelijke auteurs gebruiken het woord in overdrachtelijke zin (5).
In de christelijke kunst leeft het tropaion echter niet meer. Wel wordt
het type van de Victoria overgenomen als engel; deze overname heeft
niet zozeer plaats door een wijziging in de dracht dan wel door verandering
van de symbolen (6). In de plaats van het tropaion treedt het kruis en
daarmee is de tropee verdwenen uit de oude kunst. Een enkele maal slechts
horen wij er nog van, zoals in 727 bij de strijd tegen de Saracenen (7). Dit
is echter niet meer dan een late echo van een reeds lang verstomd geluid (8).
§ 3. — D E BETEKENIS VAN HET TROPAION

Daar de oprichting van een tropaion ten nauwste samenhing met
het tot wijken brengen van de vijand, geschiedde zij oorspronkelijk
(1) Sarkophaag : AMELUNG, Führer, nr. 211, bl. 187; DS, opm. 6, bl. 515. Vaas :
KNAPP, bl. 60, 2; WOELCKE, opm. 78. Vgl. COUISSIN, Armes gauloises, KA, X X I X ,
1929, bl. 235, die beweert, dat de Etruriërs geen enkel tropaion hebben nagelaten.
(2) AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, XII, 23.
(3) EUSEBIOS, 'Εκκλησιαστική ιστορία, Π, 25, 7 : εγώ δε τα τρόπαια των
αποστόλων έ'χω δεΐξαι. εάν γαρ θέλησης άπελθεϊν έπί τον Βατικανόν, ή επί την
όδόν τήν Ώ σ τ ί α ν , εύρήσεις τα τρόπαια των ταύτην ίδρυσαμένων έκκλησίαν (zie ook
KRAUS, S. ν. τρότταιχ en

MOHRMANN).

(4) TERTULL., Adv. Marcionem, IV, 20; Apologeticus, XVI, 7 v.
(5)

DAMASUS, Epigr. 1, 16;

12, 4; 14,4;

17, 8; 21, 7; PRODA, Cento, 5; IUVENCUS,

III, 341 en 640; hymne : Ad regias Agni, 22.
(6)

BECK, bl.

I , 17 en

40.

(7) DS, bl. 514 (CTG, 8664).
(8) Tropaia komen nu en dan nog voor op monumenten uit jongere tijd, b. v.
te Parijs op de Porte St. Denis, de Arc de Triomphe du Caroussel en de Colonne de la
Grande Armée (Nouveau Larousse Illustré, s. v. Trophée).
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daar, waar de vlucht van de vijand begonnen was, d. i. o p het slagveld
zelf. Eustathios (i) zegt dit duidelijk : „τρόπαια μετά τάς νίκας ίστώντες
δπου των πολεμίων περιγένοιντο, γράμματα ένεκόλαπτον".

Dat men daarvoor gaarne een in het oog lopende plaats uitzocht,
spreekt wel van zelf (2). Toen het tropaion niet langer aan het toneel
van de strijd gebonden was, werd het overgebracht naar de stad (3),
waar het werd geplaatst in of nabij een tempel (4) of bij of op de stads
poort (5). Ook heet het, dat het aan de grenzen van het land werd op
gericht (6).
Het was echter niet steeds absoluut noodzakelijk zijn vijand ver
jaagd te hebben om een tropaion te kunnen oprichten. Nikolochos doet
dit, als Timotheos een gevecht met hem weigert (7). Ook Himerios
construeert een geval, waarin een tropee wordt opgericht, zonder dat er
een gevecht is geleverd (8). In gevallen van een twijfelachtige overwin
ning werd eveneens vaak een tropaion opgericht (9J.
Zoals afbeeldingen en literaire gegevens aantonen, werd het tropaion
samengesteld uit wapens, die men op de vijand had buitgemaakt (10).
Droeg deze geen harnas of helm, dan volstonden zijn kleren en zijn
muts (11).
Waarom koos men echter voor het tropaion de anthropomorphe
vorm ? Aangezien een wijding van veroverde wapenen niet ongewoon

(1) EUSTATHIOS, HOM., IL, X , 465; vgl. Тноик., I, 63, 3; 105, 5; X E N . , Hell.,
IV, 2, 23; П, 4, 25; 5, 13 ; PLOUT., Sulla, 464 E ; CORN. NEPOS, XIV, Datâmes, V i l i ;
FLORUS, Ι, 37, 6.

(2) Т н о и к . , I, 30; V, 3, 4 ! 1 0 . 6; VIH, 106, 4; X E N . , Anab., IV, 6, 27; PLOUT.,
Agesilaos, 606 Α-B; Pompeius, 664 B; Sulla, 464 E ; FLORUS, I, 33, 16; PLIN., Nat. Hist.,
I l l , 18; 136; VII, 96; SALL., Hist., I l l , fragm. 89; I D . , fragm. bij SERVIUS, V E R G . , Лея.,

XI, 6.
(3) CASS. D I O , L , 8, 3 ; PAUS., VI, 2 1 , 2 ; Т н о и к . , VII, 72, ι ; AUCTOR AD H E R E N NIUM,

4, 53; O c , De domo, 37, 100; SUET., DÌV. lulius, 84; T A C , Ann., X V , 18; V A L .

F L A C C , IV, 739; V A L . M A X . , VI, 9, 14; V I T R . , I I , 8, 51.

(4) AISCHULOS, Ε π τ ά επί Θήβας, 265 ; munt van Augustus (Ы. 195). Volgens de
reconstructie van Cockerell zouden ook de intercolumnia van de tempel te Bassai
tropaia hebben bevat (ANDERSON-SPIERS-DINSMOOR, pi. XXXI).
(5) PAUS., I, 15, 1; X E N . , Heil., III, 5, 19; IV, 4, 8.

(6) LUSIAS, Epitapbios (II), 25; C i c , De inventione. II, 23, 69.
(7) X E N . , Heil., V, 4, 66.
(8) HIMERIOS SOPH., ze rede, 19.

(9) Т н о и к . , VII, 34, 7; Vili, 24; X E N . , Hell., V, 4, 53! VII, 2, 4.
(io) PLOUT., Marcellus, 301 F-302 A ; Komulus, 27 Α - D ; Т н о и к . , IV, і г , ι;
EUR.,

Herakleidai, 786; FLORUS, 1, 37, 6; I I , 30, 23; IUVENALIS, Sat., IV, 10, 133 w . ;

NONIUS MARCELLUS, De compendiosa doctrina. I, bl. 77 ( = De proprie tate sermonum, 55);
V E R G . , Aen., X, 542; 775; vgl. X I , 5 vv. en 81 vv.

(11) CASS. D I O , XLII, 40, 5; SUET., Div. lulius, 84. Vgl. ook de afbeeldingen.
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was in Griekenland, moet men hiervoor toch wel een bijzondere reden
hebben gehad (i).
Reinach (2) ziet in het anthropomorphe tropaion een symbool
van het duel, terwijl de „trophée tumuliforme" zou beantwoorden aan
een gevecht op grote schaal. Meer geloofwaardig is echter de opvatting
van Vergilius (3), die in het tropaion de overwonnene zelf ziet :
„... haec sunt spolia et de rege superbo
primitiae, manibusque meis Mezentius hic est".
Immers, hoe aantrekkelijk de theorie van Reinach op het eerste gezicht
ook lijkt, toch is zij moeilijk in overeenstemming te brengen met de talrijke berichten over en afbeeldingen van tropaia, die werden opgericht
na een gewone veldslag. Eer kan men aannemen, dat een hoop wapens
weliswaar een soort zegeteken voorstelt, al dan niet toegewijd aan een
godheid, maar dat de wijding van een gesneuvelde vijand om redenen
van praktische hygiëne, uit piëteit of om andere beweegredenen vervangen is door die van een wapenschikking, die de illusie wekte dat men
hier te doen had met een mens, en dat zo het tropaion is geboren.
Bötticher (4) wil verband leggen tussen het tropaion en de boomcultus. Daartegenover merkt De Visser (5) op, dat de steun voor een
tropaion meestal niet uit een boomstam bestond, maar uit een in de
grond gestoken paal. Behalve de afbeeldingen wijst vooral ook het spraakgebruik in deze richting, daar de werkwoorden die gebruikt worden om
de oprichting van een tropee aan te duiden, slechts op palen, niet op
bomen betrekking kunnen hebben.
Wat de gebruikte boomsoort betreft, vindt men enkele malen een
eik vermeld (6); vaker echter wordt de olijf genoemd (7).
Van Diodoros vernemen wij, dat men gebruik maakte van een houten
stam om te voorkomen, dat het tropaion al te lange tijd zou blijven staan
en de herinnering aan de onderlinge vijandschap levendig zou houden (8).
Erg geloofwaardig kUnkt deze mededeling niet. Waren immers drukbezochte centra als Olumpia en Delphoi niet bezaaid met monumenten
van allerlei aard, die herinnerden aan een of andere succesvol gevoerde
(1) LOUK., 'Αληθείς ιστορίας I, 38; 42; FLORUS, I, zo, 4. Zie Ы. 30, о р т . ι.
(г) Λ. R E I N A C H , Les trophées et les origines religieuses de la guerre, Ы. 230-231.
(3) V E R G . , Aen., XI, 15-16.
(4) BOTTICHER, Ы. 71

vv.

(5) D E VISSER, § 99, Ы. 114.

(6) PLOUT., Marcellus, 301 F ; Romulus, 27 A ; SIDONIUS, Carmen, V, 33; STATIUS,
Thebais, I I , 707 vv.; VERG., A°n., X, 423 en XI, 5 w . ; LUCANUS, Pharsalia, 135 vv.

(7) CORNUTUS, Ε π ι δ ρ ο μ ή , bl. 39, 8; D I O N . H A L . , Τέχνη ρητορική, Ы. 7> 2 ;
EUDOKIA, Ы. 9·

(8) DiOD., XIII, 24, 5; vgl. PLOUT., Αΐτια 'Ρωμαϊκά, 273 D .
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strijd ? Ook Woelcke (i) verwerpt deze motivering als sentimenteelromantisch, in tegenstelling met Lammert (2), die in de houding van
Nikolaos in zijn redevoering bij Diodoros het bewijs meent te vinden
voor de juistheid ervan. Nikolaos wil immers de hardheid van de oorlog
onder de Grieken verzachten. Lammert beroept zich daarbij op enkele
schrijvers (3), die eenzelfde opvatting als Diodoros naar voren brengen.
Daar al deze bronnen echter laat zijn, is het niet uitgesloten dat de door
hen verkondigde opvatting eenzelfde oorsprong heeft. Daarbij zijn zij
niet vreemd aan rhetoriek. Tenslotte verkondigt Diodoros slechts de
mening van Nikolaos en mag men terecht de vraag stellen, of deze door
de Grieken van de 5e eeuw v. Chr. gedeeld werd.
In de plaats van een romantische motivering willen wij dan ook
liever een praktische stellen : immers, overwegingen van praktische
aard zullen zeker een grote rol gespeeld hebben bij het kiezen van de
boomsoort voor het oprichten van een tropee. Veelal zal men in het nogal
hout-arme Griekenland geen grote keuze gehad hebben en zich tevreden
hebben moeten stellen met wat men toevallig aantrof. Deze opvatting vindt
steun in de bovengenoemde passage van Diodoros zelf, waar deze zegt,
dat de voorouders van alle Grieken tropaia oprichtten „δια των τυχόντων
ξύλων". Op slagvelden pleegt men nu eenmaal geen stenen of bronzen zuilen
aan te treffen. Aangezien men meestal op dezelfde dag of hoogstens
één of twee dagen na de slag een tropee oprichtte, was er geen tijd of
gelegenheid voor het vervaardigen van een kunstig monument. Zo zal
dan ook de praktijk wel geleerd hebben om, wilde men aan de godheid
onmiddellijk het haar toekomende wijden, een boompje van zijn takken te ontdoen of een paal te kappen om daaraan de wapens te
bevestigen. Wij vernemen dan ook nergens, dat iemand uitgezonden
werd om speciaal de stam van een eik of een olijf te gaan halen;
men gebruikte, wat men toevallig aantrof, al zal men, indien mogelijk,
wel rekening gehouden hebben met de „wensen" van de betreffende
godheid.
In latere tijd heeft men zich in deze kwestie verdiept en gemeend
er een diepere grond aan te moeten geven; zo doen Diodoros en anderen,
als zij beweren, dat een bepaalde houtsoort gekozen werd voor een bepaalde godheid. Het tropaion zou dan echter op de eerste plaats aan
Athena moeten zijn gewijd, daar haar olijf het meest wordt genoemd.
Dit is in strijd met de literaire gegevens, die op de eerste plaats Zeus

(1)

W O E L C K E , Ы. 143;

(ζ) LAMMERT, bij

vgl.

BURCKHARDT, I, Ы.

зо8.

PAULY-WISSOWA, S. ν. τρόπαιον.

(з) C í e , De officüs, I, 33-41; De ìnventione. Π, 23, 69 ν ν . ; SENECA, Suasorìae,
V, 8; PLOUT., Αΐτια 'Ρωμαϊκά, 273 C-D.
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noemen als de god, aan wie tropaia werden toegewijd (i). E n hem was
de eik heilig. Wanneer wij daarentegen weten, dat het de olijf is die het
meest algemeen voorkomt in Griekenland, dan zal het geen verwondering
wekken, dat deze vooral werd gebruikt als steun voor het op te richten
tropaion.
In verband met de tropee draagt Zeus de bijnaam Tropaios (2)
of Tropaiouchos (3). Bij de Romeinen wordt luppiter ook nog Feretrius
genoemd, omdat hij — zo luidt een verklaring (4) — een tropaion draagt.
In het algemeen werden tropaia toegewijd aan oorlogsgoden (5),
die de overwinnaar geholpen hadden bij het behalen van de zege. Als
zodanig worden met name genoemd : Hera (6), Athena (7), Poseidoon (8),
Ares, Nike en Aphrodite (9).
Het tropaion is een wij geschenk (10). Vanzelfsprekend mocht men
dit niet schenden : door zijn toewijding aan een godheid was het aan de
bemoeienis van de mensen onttrokken. De vernietiging of instandhouding
ervan was aan de goden, d. i. aan de elementen overgelaten. Cassius
Dio verhaalt, dat zelfs Caesar een door Mithradates opgesteld tropaion
niet durfde neerhalen, omdat het aan de krijgsgoden was gewijd. Hij
vond een andere oplossing door het in de schaduw te stellen van zijn
eigen tropee en het zo in zekere zin toch te vernietigen (11).

(1) E U R . , Herakleidai, 937; Hiketides, 647; Phoinissai, 572, 1251 (met bijbehorend
scholion) en 1472; GORGIAS, ЪрііарЫоз, fragm. 6; KAIBEL, lipigr. Gr., 768; C1G, 173;
VII, 2462 (Thebai); JOAI, XXIII, 1926, bl. 121 (inscr. uit Thrakië); TIMOTHEOS,
Persai, zio; schol. LUKOPHROON, Kassandra, 1328; FLORUS, I, 20, 4 ; PLIN., Nat. Hist.,
V I , 152 (vgl. PROP., I l l , 4, 6); T A C , Ann.,

II, 22; V I T R . , II, 8, 52; Ъіут.

Magnum,

kol. 697, bl. 768, 51; GESNER, Thesaurus.
(2) FARNELL, I, bl. 60. Zie bl. 24, opm. 4.

(3) B 1 · 2 4 . opm. 9.
(4) Bl. 13, opm. 15.
(5) CASS. D I O , XLII, 48, 2; O V I D . , Remédia amoris, 158 (patrii dei); SENECA,
Suasorias, V, 4 ; POLUDEUKES, Onomastiken, I, 24 (θεοί ύπερουράνιοι).
(6) Bl. 24, opm. 5.
(7) EUDOKIA, bl. 9.
(8)

P L I N . , Nat.

Hist., VI, 152; PAUS., VIII, 10, 8 (vgl. Т н о и к . , I I , 84, 4).

(9) PLOUT., Sulla, 464 E ; V E R G . , Aen., XI, 7-8 (Mars) (vgl. GESNER, Thesaurus).

(10) ATHENAIOS, Deipnosophistai, XIII, 591 B; GORGIAS, Epitaphios, fragm. 6;
PAUS., IV, 32, 6 ; Ш , 1 o, 8 ; schol. E U R . , Phoinissai, 5 72 ; tropaion in tempel op munten
van Augustus, bl. 195.
(11) CASS. D I O , X L I I , 48, 2 (vgl. PLOUT., Αίτια. ' Ρ ω μ α ϊ κ ά , 273 E ; SENECA, Suaso-

riae, V,4 en 8; V I T R . , II, 8,51-52; C í e , De inventìone, II, 23, 69). Dat deze opvatting heden
ten dage in Griekenland nog leeft, blijkt uit een mededeling in The National Geographic
Magazine (jrg. CIX, januan 1956, bl. 67), volgens welke abt Artemas van het klooster
te Varlaam verklaarde : „ T h e Government wants to take over these monasteries.
They belong not to the State, not even to the people, but to God. Better that they rot
and decay in sanctity than be preserved by earthly interference".
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Slechts twee maal vernemen wij, dat een tropaion werkelijk vernietigd werd. De Milesiërs verwijderden een door de Atheners opgerichte
tropee, omdat deze volgens hun oordeel ten onrechte was opgesteld (i).
En Sulla liet de tropaia van Ліагіш over lugurtha, de Cimbren en de
Teutonen verwijderen; zij werden echter door Caesar hersteld (2). Kan
men in het eerste geval nog een aanvaardbaar motief ontdekken voor het
optreden van de Milesiërs, de handelwijze van Sulla vloeit enkel voort
uit een politieke tegenstelling. Hoewel de Spartanen gegronde redenen
hadden kunnen aanvoeren voor het verwijderen van het tropaion van
Iphikrates, toch lieten zij het ongemoeid (3). Vitruvius brengt het verbod
om een tropaion af te breken nog eens uitdrukkelijk naar voren; hij
verhaalt, dat de Rhodiërs het tropaion van Artemisia op de markt van
hun stad niet durfden vernietigen „religione impediti, quod nefas est
tropaea dedicata removeri". Ook zij vonden een geoorloofde oplossing :
„circa eum locum aedificium struxerunt et id electa Graia statione texerunt, ne qui posset aspicere, et id αβατον vocitari iusserunt" (4). Ook
Seneca bevestigt, dat het nooit voorkwam dat een tropee werd ver
wijderd (5).
Het gebruik om geen tropaia op te richten van duurzaam materiaal
wordt door Adler in verband gebracht met een Delphische verordening,
welke bewering hij echter niet met bewijzen staaft. Het ligt meer voor
de hand aan te nemen, dat datgene, wat oorspronkelijk door de natuur
zelf gegeven was, nl. dat men bij de oprichting van een tropaion gebruik
maakte van een boomstam of paal, geleidelijk aan een gebruik werd,
waarvan men niet mocht afwijken : het werd een wet der gewoonte.
Gewoonten echter slijten en geen protest van de Spartanen bij de
Amphiktuonen (6) kan dit tegenhouden.
De oprichting van een tropaion ging wel eens met bijzondere
plechtigheden gepaard. Soms werd er een altaar bij geplaatst (7). De
polemarchos Gulis moest zijn leger opstellen en voor het front van de
troep een tropee oprichten, waarna allen zich bekransten ter ere van de
godheid en de fluitspelers hun muziek moesten doen weerklinken (8).
Onder het zingen van een paiän „zoals gebruikelijk" richtten de Phleiasioi een prachtig tropaion op (9). Agesilaos liet zijn soldaten voor Thebai
(1) T H O U K . , V I I I , 24, 1.
(2) S U E T . , D/p. lulius, 1 1 .

(3) X E N . , Heil., I V , 5, 10.
(4)

V I T R , II,

8,

52.

(5) S E N E C A , Suasoria0,

V , 4.

(6) BI. J 3 .
(7)

CASS. D I O , X L ! ,

24,

3.

(8) X E N . , Hell., I V , 3, 2 1 .
(9) X E N . , Hell., V I I , 2, 15 ( v g l . T I M O T H E O S , Persa/, 210).
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eveneens onder feestelijk vertoon — bekranst en onder fluitspel — een
tropee oprichten (i). Dat ook het tropaion zelf vaak bekranst werd,
blijkt uit de afbeeldingen. Somtijds werden er offers bij opgedragen.
Atheense epheben voeren naar (het) Tropaion op Salamis om daar aan
Zeus Tropaios te offeren (2). De oprichting van een tropaion werd soms
ook door een offerhandeling voorafgegaan (3).
A. Reinach (4) tracht de aard van het tropaion te doorgronden door
het te stellen tegenover apotropaion. Zoals dit laatste boze machten en
onheil moest afweren, zo had het tropaion tot taak de goddelijke bescherming af te roepen en te richten op degene, die reeds vóór de strijd zulk
een zegeteken aan de godheid had beloofd. Van zo'n belofte blijkt echter
nergens iets en evenmin is er, bij welke antieke schrijver dan ook, enige
aanduiding voor het leggen van verband tussen tropaion en apotropaion. De antieke opvatting (5) wijst bovendien in een andere richting.
In tegenstelling tot Reinach verklaren anderen (6), dat de oudste
betekenis van het tropaion juist die van een apotropaion is. Dit is echter
nauwelijks aan te nemen, aangezien een apotropaion wel vóór de strijd
zijn diensten kan bewijzen, maar na de overwinning geen zin meer heeft.
Opvallend blijft het absolute stilzwijgen van Herodotos met betrekking tot het tropaion, te meer, omdat het bij Thoukudides en andere
schrijvers herhaaldelijk en zonder terughouding wordt vermeld. Was
het een van de vele gewone zaken, waarover men nu eenmaal niet spreekt
omdat iedereen ze kent ? Waarom spreken anderen er dan zo vaak
over ? Of werden soms de oudere schrijvers en beeldende kunstenaars
weerhouden door een religieuze schroom of een soort taboe, dat hun
verbood elk op hun terrein ook maar iets te doen tot „verduurzaming"
van het zegeteken, waarover alleen de goden de beschikking hadden ?
Hoe het ook zij, in de loop van de 5e eeuw wordt plotseling op grote
schaal deze heilige stilte verbroken doordat men over de tropee gaat
schrijven en ze gaat afbeelden. Naast de godheid treedt dan de mens
naar voren, die zelf de instandhouding van het tropaion in de hand neemt
en voordien op de achtergrond bleef. Deze stap eenmaal gezet was ook
de weg gebaand voor een tweede : het vervaardigen van tropaia van
duurzaam materiaal, dat de elementen trotseerde. Of met andere woor(1) PLOUT., Agesilaos, боб A-B.
(2) CIA,

II, 467,

27

=

DITTENBERGER, Sjlloge, I, 370 (uit

99 v. Chr.;

vgl.

BAUER).

(3) X E N . , Anab., IV, 6, 27.
(4) A. R E I N A C H , L·es trophées et les origines religieuses de la guerre, bl. 214; I D . ,
Itanos et rinventio scuti, Ы. 350.
(5) Bl. 6 vv. Naast Zeus Tropaios komt ook Zeus Apotropaios voor : PHLEGOON
VAN TRALLEIS, Περί Θαυμάσιων και Μακρόβιων, 3 (KELLER, I, bl. 68, r. 17).
(6)

TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN, bl.

132.
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den : terwijl oorspronkelijk tropaia werden opgericht als wijgeschenk
aan de goden en de menselijke roem daarbij in de schaduw bleef, trad
thans de mens meer in het licht en werd hij er zich van bewust, dat deze
zegetekenen een bijzonder geschikt middel waren tot verkondiging van
eigen glorie (i). Zo werden dan ook tropaia opgericht van steen (2),
van brons (3) en zelfs van goud (4) en het permanente tropaion was
geboren. Het vond zijn plaats in geheiligde en drukbezochte steden als
Olumpia en Delphoi, waar beide elementen : de dank jegens de goden en
de roem van de overwinnaar goed tot hun recht kwamen, alsook in de
vaderstad van de triumphator (5).
Naast het staande type verschijnt reeds in Griekse tijd een draag
baar tropaion, symbool van het prijsgeven van de oude gewoonte die
een tropee aan het slagveld bond (6). Spoedig komt zij dan, behalve in
de handen van een godheid, ook voor in de handen van een mens. Een
inschrift op het schild of op de basis geeft niet alleen de naam van de
god aan wie het gewijd is, maar ook de namen van overwinnaar en
overwonnene aan, welke laatste dikwijls in staande, knielende of zittende
houding bij een tropaion wordt afgebeeld (7).
En terwijl te Rome tropaia in een triomphtocht werden meege
dragen (8), dienden zij tevens als bekroning van triomphbogen (9) en ter
versiering van andere monumenten (10).
Niet alleen voor overwinningen te land, ook voor overwinningen
ter zee werden tropaia opgericht (11). Deze komen reeds in de 5e eeuw v.

(1) AELIANUS, Ποικίλη ιστορία, XII, 23 ; PLOUT., Sulla, 464 E ; 473 С; VERG., Aen.

XI, 790.
(2) Schol. ARISTOPH., Ploutos, 453; PLOUT., Αϊτια 'Ρωμαϊκά, 273 Ε ; PAUS., I,
32, 5; Π, 21, 8; VIII, io, 5; THEMISTIOS, loe rede, 136 D-139 A ; STRABOON, IV, 185.

(3) PLOUT., Alkìbìades, 207 D ; Αίτια 'Ρωμαϊκά, 273 E ; PAUS., V, 27, 11 (vgl. VI,
2, 3); THEMISTIOS, /. c.\ O c . , De inventione, II, 23, 69.
(4) PLOUT., Sertorius, 579 E ; THEMISTIOS, /. e. (vgl. FLAV. IOS., 'Ιουδαϊκή
λογία, XV, 8, i ) ; FLORUS, I, 20, 4.

αρχαιο

( 5 ) BI. 40.
(6) PLOUT., Romulus, 27 С en elders; IULIANUS, Συμπό^ιον, 311 С.
(7) PLOUT., Sulla, 464 E ; 473 С; Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων, 306 B-D;
Ilepì της'Ηροδότου κακοηθείας, 873 A - E ; P A U S . , V, 27, 11; CASS. D I O , XXXVII, 21, 2;
EL'STATHIOS, H O M . , //., X , ^(¡y, schol. ARISTOPH., Ploutos, 453; HIMERIOS SOPH., XV,
5; C í e , In Pisonem, 38, 92; PLIN., Nat. Hist., I l l , 136; T A C , Ann., I I , i 8 ; VERG.,
Aen., X I , 84.
(8) PLOUT., Marcellus, 301 F-302 В; Pompeius, 643 A ; Romulus, 27 D ; bl. 97-99.
(9)

CASS. D I O , L I V , 8; SUET., Claudius, ι ; SALL., fragm. bij SERVIUS, V E R G . , Aen.,

XI, 6; afb. 179-181.
(10) PAUS., I, 15, 1 (poort te Athene); monumenten te Ephesos, La Turbie en
Adamklissi (vgl. FLORUS, I, 37, 6).

(11) Zie hoofdst. V I I over de scheepstropee.
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Chr. voor (i) en onderscheiden zich wat hun aard betreft in niets van een
„landtropaion".
Het tropaionheeft in de praktijk blijkbaar ook nog een krijgsrechtelijke
betekenis gehad. Deze ontleende het wel niet aan bepaalde voorschriften,
waaromtrent althans niets bekend is, maar aan de ongeschreven wet.
Het tropaion werd opgericht na het einde van de strijd (2). Slechts
éénmaal is er sprake van een tropaion, opgericht vóór de slag (3). Het
orakel van Trophonios gaf nl. aan de Thebanen de raad om vóór de slag
bij Leuktra een tropee op te richten. Ofschoon deze handelwijze geheel
en al in strijd was met het geldende gebruik, wordt zij toch voldoende
gerechtvaardigd door het goddelijk bevel, dat tevens een bewijs is voor
het ongewone van het geval en een identificatie van tropaion met apotropaion onwaarschijnlijk maakt.
Op sommige afbeeldingen vindt men tropeeën terwijl de strijd nog
in volle gang is; ook dit is geen bewijs voor de tropaion-apotropaiontheorie, aangezien het heel goed mogelijk is, dat de strijd verschillende
phasen heeft en het tropaion is opgesteld na een overwinning in een
vroeger stadium (4). In latere tijd is er bovendien geen bezwaar tegen
de aanwezigheid van een tropaion vóór het einde van het gevecht, omdat
men het dan kan beschouwen als een zegesymbool, dat men op één lijn
kan stellen met de palmtak en dat door een godheid aan de toekomstige
overwinnaar wordt uitgereikt.
Gewoonlijk echter geschiedde de oprichting van een tropee terstond
na de slag, een enkele maal daags erna (5) of zelfs enkele dagen later (6).
Voorts gebeurde het wel eens, dat bij eenzelfde gelegenheid twee
of drie tropaia werden opgericht, blijkbaar voor verschillende gedeelten
van hetzelfde gevecht (7). Was de strijd onbeslist, dan kon het voorkomen,
dat beide partijen een tropee oprichtten (8). Dit gaf dan weer aanleiding
(1) HERODOTOS, III, 59 kent slechts de wijding van vijandelijke voorstevens in
een tempel.
(2) X E N . , Heil., VII, 1, 32; Тноик., I, 30; 63, з ; IV, 134, г; VII, 34, 7; 72, ι;
S ALL., /. С.
(3)

PAUS., IV,

32,

5-

(4) BI. 62.
(5) Т н о и к . , Π, 22, 2-3 ; IV, 38, 4; VII, 45; CORN. NEPOS, XIV, Datâmes, VIII.
(6) Т н о и к . , VIII, 24 ( з е dag); PLOUT., Timoleoon, 250 D.
(7) Тноик., V, з, 4; VII, 24, ι; 4ΐ> 4 ! 45! X E N . , Hell., I, 2, i o ; HERODIANOS,
Της μετά Μαρκον βασιλείας ιστορία, III, η, η; PLOUT., Περί της 'Ρωμαίων τύχης ή
άρετης, 318 D ; HIMERIOS SOPH., ze rede (Polemarchìkos), 12; LOUK., 'Αληθείς ίστορίαι,
I, 18; OVID., Heroides, XVII, 242; XXI, 213; PLIN., Nat. Hist., VI, 152; VAL. MAX.,
VI, 9, 14; V E R G . , Geórgica, III, 32.
(8) Т н о и к . , I, 54; 105, 5; И, 92, 4-5; IV, 134; VII, 34, Τ, 54; X E N . , Hell.,
V, 4, 65-66; VII,

5, 26; CASS. D I O , X L ! ! ,

48, 2 (vgl.

D I O D . , XV,

87); PLOUT.,

Aristei-

des, 331 С
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tot een hernieuwd handgemeen (ι). Elders evenwel bracht dit feit geen
ernstige gevolgen met zich mee (2).
Ook kwam het wel eens voor, dat geen van beide partijen een
tropaion oprichtte, zoals na een onbesliste strijd tussen Lakedaimoniërs
en Messeniërs (3).
Hoe zuiver men het verband tussen τρόπαιον en τροπή aanvoelde
moge blijken uit het volgende voorval : na de slag bij Erineos in 413
richtten de Korinthiërs, die ternauwernood overwonnen hadden, een
tropaion o p ; de Atheners echter deden hetzelfde, ofschoon zij er van
overtuigd waren de nederlaag geleden te hebben „δτι ού πολύ Ινίκων". Zij
meenden echter tot de oprichting gerechtigd te zijn, omdat de Korinthiërs
weggetrokken waren (4).
En hoe nauwgezet men zich aan het oude gebruik hield, toont het
volgend gebeuren : na een gevecht tegen de Korinthiërs miste Niklas twee
doden en zond een bode naar zijn tegenstanders om uitlevering van de
gesneuvelden te vragen. Volgens wet en gewoonte echter zagen zij, die
bij een wapenstilstand vroegen hun doden te mogen weghalen, af van de
overwinning en mochten zij dus geen tropee oprichten. De brave Nikias
nu gaf er de voorkeur aan zegeteken en roem te laten varen, liever dan
dat hij twee van zijn medeburgers onbegraven liet liggen (5).
Hier ziet men duidelijk de krijgsrechtelijke betekenis van het tropaion.
Wie een tropee opricht, is onbetwist meester van het terrein. Hij beschikt
over de gesneuvelde tegenstanders en kan hen plunderen (6). Hij kan een
wapenstilstand toestaan en de vijand verlof geven tijdens deze strijdpause (ύπόσπονδος) zijn doden weg te halen en te begraven. Soms ook wer
den de gevangenen gedood (7). Uit Thoukudides en Xenophoon kan men
opmaken, hoezeer de oprichting van een tropaion verbonden was met
het sluiten van een wapenstilstand en het begraven van de gesneuvel
den (8).
Tekenend is in dit verband een bericht (9), volgens hetwelk eens
de Lakedaimoniërs hun nederlaag ondraaglijk achtten en van oordeel

(1) THOUK., I, 105, 5; X E N . , Heil., VI, 4, 14; PLOUT., Περί της Η ρ ο δ ό τ ο υ
κακοηθείας, 873 Α-B (vgl. X E N . , Hell., VII, 2, 15 ; 5, 26); Ι^ουκ.,'Αληθεϊς ίστορίαι, I, 18.
(2) X E N . , Hell., VII, 5, 26.
(3)

8,

13.

(4) T H O U K . , VII,

PALS., IV,

34,

(5) PLOUT., Nikias,

7.
527.

(6) PLOUT., Peiopidas, 287
(7) T H O U K . , I,
(8)

A.

30.

T H O U K . , I, 63, 3; II, 79, 7; III, 109,

2; IV,

14, 5; 38, 4; 72, 4; 101, 4;

VI,

97. 5 ; i°3. 1 i VII, 5, 3 (vgl. И, 22, 2-з); X E N . , Hell., VI, 2, 24; 4, 14; 4, 15 ; VII, ι, 19;
5, 13 (zie

ook

D I O D . , XV,

87, 2-3;

(9) X E N . , Hell., VI, 4, 14.
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XVI,

4;

86).

waren, dat zij de oprichting van een tropee door hun tegenstanders
moesten verhinderen en trachten hun doden niet onder bescherming
van een wapenstilstand, maar met de wapens in de vuist te bemachtigen.
Dat dit alles slechts mogelijk was bij de in die tijd gebruikelijke
strijdwijze, waarbij de overwinning nog niet gevolgd werd door een
achtervolging van de verslagen vijand, is duidelijk. Ook hier geldt de
stelregel : μηδέν άγαν, μέτρον άριστον. Na de overwinning behaald te hebben
past het allereerst aan de goden de hun toekomende dank en eer te be
wijzen en de gevallenen ter aarde te bestellen, een taak, die de Grieken
heel bijzonder ter harte ging.
De verandering in de strategie (i) door het instellen van een achter
volging bracht ook wijzigingen met zich mee ten aanzien van het tropaion :
het moest wel zijn krijgsrechtelijke betekenis verliezen. Samen met de
achtervolger verwijderde het zich van het slagveld en eenmaal elders
opgericht, werd het op een in het oog vallende plaats opgesteld en tot een
blijvend monument, meer op de roem van de overwinnaar dan op die van
de goden gericht. Toch handhaafde zich ook het religieuze element daarbij
nog lange tijd.
Dat de Grieken de oprichting van een tropaion voor een gewichtig
feit hebben gehouden, blijkt uit het veelvuldig voorkomen ervan in
literatuur en kunst. Op het einde van de 3 e eeuw v. Chr. zijn zij er zelfs
toe overgegaan bepaalde voorrechten toe te kennen aan hen, die een
tropee hadden opgericht. In een wet uit 217-216, waarvan de tekst op
de Akropolis te Athene werd gevonden, luidt het o. m. „εΐπεν · επειδή
καί οι νόμοι προστάττουσιν, όσους ó δήμος ó 'Αθηναίων τρόπαια στήσαντας ή κατά
γήν ή κατά θάλατταν ... έτίμησεν σίτω έμ πρυτανείω, έπιμελεΐσθαι αυτών καί
έκγόνων τήν βουλήν καί τον δήμον, διδόναι δε καί θυγατέρων εις εγδοσιν τον δήμον
προίκα οσην αν βούληται, καί εις έπανόρθωσιν των ιδίων κατ'άξίαν εκάστοις των
ευεργετημάτων" ( ζ ) .
·

In historisch opzicht tenslotte vormen de tropaia een boeiende
illustratie bij de militaire geschiedenis der oudheid. Een verwijzing naar
het Tropaeum Traiani te Adamklissi moge volstaan om aan te tonen,
tot welke geschiedkundige problemen zij aanleiding kunnen geven.
Van groot belang daarbij is vaak de identificatie van de wapens die
het tropaion sieren (3). Zij leren, welke stammen of volken bij een veldslag
waren betrokken en de nederlaag hebben geleden, terwijl hun vorm,
evenals die van het gehele tropaion, voor de datering van belang kan
zijn. Soms is het ook de plaats van opstelling, die een belangrijke aan
wijzing kan geven. Zo heeft de ligging van het Tropaeum Traiani, ver
(1) WILCKEN, Ы. 171 : door Philippos of misschien reeds
(2) DITTENBERGER, Sjlloge, I, 496, Ы. 744

=

CIA,

Epameinoondas.

IV, 2, 385 b, Ы.

100.

(3) Het is vooral P. COUISSIN, die zich op dit terrein heeft bewogen.
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van de beschaafde wereld in de eenzame Dobroedsja, doen besluiten tot
een veldslag tussen de Daciërs en Traianus (i), een strijd, die ons uit de
literatuur verder onbekend is.
Na aldus het ontstaan, de verbreiding, de ontwikkeling en de betekenis van het tropaion te hebben nagegaan voornamelijk aan de hand
van literaire gegevens, zullen wij in het nu volgende deel trachten, aan de
hand van archeologische gegevens de kunsthistorische ontwikkeling van
de tropee te schetsen.

(i) Zie de literatuur over het Tropaeum Traiani (Ы. 187-188).
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H E T TROPAION IN D E O U D E KUNST
VERBREIDING E N VORM
Een van de grootste moeilijkheden bij de behandeling van het
archeologische materiaal over de tropee vormt wel de geweldige omvang
en de grote verscheidenheid daarvan. Getracht zal worden hierin een
ordening tot stand te brengen ten einde te geraken tot een althans globaal
overzicht van het tropaion in de oude kunst. Vooropgesteld zij, dat
volledigheid weliswaar is nagestreefd, maar wegens de onoverzichtelijk
heid ook van het gepubliceerde materiaal niet kon worden bereikt. Ook
konden talrijke problemen binnen het korte bestek van dit werk niet
volledig behandeld en tot een oplossing gebracht worden. Zo ontbreekt
o. m. een nadere bestudering van het verband tussen afgebeelde tropaia en
de historische gebeurtenissen waarop zij betrekking hebben. Desondanks
mag aangenomen worden, dat het verzamelde materiaal omvangrijk
genoeg is om de praktische grondlijn van de ontwikkelingsgang van het
tropaion te schetsen en om als uitgangspunt te kunnen dienen voor verdere
gedetailleerde studies en zelfs, indien belangrijk genoeg, voor een Corpus
Tropaeorum.
Reële tropaia zijn uit de oudheid niet tot ons gekomen; voor de
bestudering ervan is men dus aangewezen op de afbeeldingen. Nagegaan
zal worden, hoe allereerst het tropaion zich in de verschillende genres
van de antieke kunst heeft verspreid. Na een uiteenzetting over zijn
vorm zal worden beschreven, welke functies het had en hoe het zich
ontwikkelde in zijn wisselende omgeving, waarna tenslotte nog een
verhandeling volgt over de scheepstropee.
§ i. — CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET TROPAION
IN DE OUDE KUNST

De oudste afbeelding van een tropaion dateert uit de v i j f d e
e e u w v . C h r . en komt voor op een fragment van een vaas, afkomstig uit het heiligdom der Kabeiren te Thebai. Overigens is op beschilderde
vazen het tropaion slechts schaars vertegenwoordigd. In de 5e eeuw
vindt men er dan ook nog slechts een op een Attische pelike uit de tijd
van Perikles.
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Ook de locale spreiding blijkt in deze tijd nog niet groot te zijn.
Met uitzondering van de fries van het heroön te Gjölbasji-Trusa zijn het
alleen Attische reliëfs, die een tropee vertonen; zo een steen die thans
ingemetseld is in de muur van de kerk van de Panagia Gorgopiko te
Athene, de balustrade rond de tempel van Athena Nike en een vierzijdige,
marmeren basis, gevonden ten z.w. van de Parthenoon.
Zeer vaag en weinig waarschijnlijk is de tropee, die zich zou bevinden op de westelijke fries van de Nike-tempel. Sommigen noemen de
op afbeeldingen zeer onduidelijke voorstelling een tropaion (i), anderen
maken er niet eens gewag van (2).
Het feit, dat in deze tijd in het bijzonder Athene de voornaamste
vindplaats is van tropaia, moet behalve aan het bloeiende kunstleven van
deze stad vooral toegeschreven worden aan de grote overwinningen op
de Perzen van de aanvang van deze eeuw, waarin Athene zulk een belangrijk aandeel had gehad. Perzische uitrustingsstukken zijn het dan
ook, welke de tropaia op de balustrade rond de Nike-tempel sieren (3).
In de v i e r d e e e u w breidt het tropaion zich in twee richtingen
uit. Behalve op vazen en reliëfs wordt het thans ook afgebeeld op munten
en gemmen en van deze zijn het vooral de munten, welke het zegeteken
buiten de enge grenzen van Attika uitdragen over de gehele oude wereld.
De vazen omvatten een Attische pelike uit Megara, een aruballos
in het British Museum, een vaas te Hildesheim en een in de collectie
Torlonia met de voorstelling van de strijd tegen de Amazonen.
Tot de reliëfs uit deze tijd behoort wederom een op de Akropolis
gevonden basis, thans van de oostzijde van de Parthenoon, alsmede een
van de Peloponnesos afkomstig fragment, dat thans in het zg. Theseion
wordt bewaard.
Hoe ver het tropaion zich intussen had verbreid, blijkt uit een
opsomming van de plaatsen van herkomst van de munten, die een tropee
vertonen. Het zijn : Ainos, Lampsakos, Herakleia in Bithunië, Thrakië,
Klazomenai, Lokris Opountia, Korinthe, Syracuse en Capua; ook
Seleukos en de tyran Saturos van Herakleia (Bithunië) lieten er een op
hun munten afbeelden.
Op gemmen komt het tropaion nog maar sporadisch voor; de
twee enige exemplaren zijn de zg. gemme van Onatas en een steen met de
afbeelding van de gewonde Othruades. Het is niet waarschijnlijk, dat
men op een gemme uit Kertsj, waarop Nike een schild aan een afgeknotte
boomstam spijkert, het begin van een tropaion moet zien. Het schild
(1) SMITH, Catalogue of Sculpture, I, 421 onderscheidt zelfs een stam met helm,
harnas en schild. Vgl. BAUMEISTER, afb. 1240.
(2) FW, 747-761 (vgl. DS, Ы. j o l ; WOELCKE, Ы. 137 en opm. 39).
(3) BI. 113-114.
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immers bevestigt men eerst dan aan het zegeteken, wanneer alle andere
wapenen reeds zijn aangebracht. De wijding van een schild was overigens
niet ongewoon in de oudheid ( i ) .
De ontwikkeling, die in de 4 e eeuw begon, gaat in de d e r d e
e e u w voort. Het zijn vooral munten, die de afbeelding van een tropee
bevatten, zoals die van Antiochos I, de Boiotische Bond, Aitolië, Ziaëlas
van Bithunië, Athene, Chalkedoon, Marathous, Syracuse (Purrhos,
Geloon Π en Hiëroon) en Messana. Op het Italische vasteland wordt
zij afgebeeld op munten van de Bruttii, van Capua, Atella, Caelia, Heraclea
in Lucanie, Rhegium en Tarente.
Van groter belang is echter nog, dat het tropaion thans ook zijn
intrede doet in Rome, dat op sommige van zijn munten de stereotype
afbeelding aanbrengt van een Victoria die een tropaion
bekranst (afb. 6). D e uitgifte van deze zg. victoriati begon
volgens Grueber in 229 en werd tot het jaar 173 voortgezet.
Behalve te Rome werden zij in verschillende plaatsen van
Italië en bovendien te Corcyra geslagen. Hun verspreiding is,
АГЬ^б
gezien het aantal bewaarde exemplaren, enorm geweest (2).
Zo heeft dan het tropaion, na reeds in de 4 е eeuw in Magna Graecia
te zijn verschenen, in de 3 е eeuw dit nieuwe gebied niet alleen geconso
lideerd, maar bovendien Rome veroverd, waaruit het zich voorlopig niet
meer zal laten verdrijven. Zoals in het oosten de munten bij uitstek de
dragers werden van voorstellingen van tropaia, zo zijn zij dit te Rome in
dit aanvangsstadium zelfs uitsluitend.
Op gemmen en vazen vindt men het ook in deze eeuw slechts zelden ;
van deze laatste noemen wij er een uit Malta of Todi en een uit Bologna.
Op Griekse bodem ontmoeten wij intussen de resten van een tropaion
in ronde plastiek, het eerste, waarvan iets tot ons is gekomen. Het werd
opgericht ter herinnering aan de overwinning op de Galliërs in 279 en
weergevonden te Thermon in Aitolië (3).
De kleinkunst brengt nog een tropee op een medaillon van Antigonos
Gonatas en een op een zilveren strook, afkomstig van de schede van een
zwaard, waarvan de resten aangetroffen werden in een grafheuvel bij
Trichonion in Aitolië.
Van meer belang zijn de terracotta wierookaltaartjes, waarop telkens
de afbeelding weerkeert van een vrouw die een tropaion bekranst. Deze
voorstelling herinnert aan de victoriati. Er is echter één onderscheid :
op de victoriati draagt de zegegodin vleugels, de vrouw op de altaartjes
is vleugelloos. Wegens de stereotype herhaling van dezelfde voorstelling
(1) BABELON, Gravure, Ы. 119; LIPPOLD, 33, 5 ; FAG, IX, 44; JAI, I, 1886, bl. 128.
(2)

GRUEBER, passim; D S , Ы. 508-509; WOELCKE, Ы. 208.

(3) AA,

1932, kol. 147.
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ligt het vermoeden voor de hand, dat de altaartjes afkomstig zijn uit één
fabriek die, gezien de vindplaatsen, een groot afzetgebied had. Vooral
te Tarente zijn er verschillende gevonden, welk feit voor Wuilleumier
aanleiding was te veronderstellen, dat er verband bestond tussen de
afbeelding op deze altaartjes en een monument aldaar (i). Altaartjes als
deze werden verder aangetroffen te Mukenai, Delos, Eretria, Olbia en
Cumae; andere zijn van onbekende herkomst; bovendien doen talrijke
fragmenten veronderstellen, dat ook zij van zulk een altaartje afkomstig
zijn.
Nauw verwant met de zojuist genoemde altaartjes zijn de zg.
Megarische kommen, omdat zij in reliëf dezelfde voorstelling bevatten.
Ook zij waren afkomstig van dezelfde fabriek. Onder de talrijke vindplaatsen is Tarente echter niet. Schwabacher deelt dan ook niet de mening
van Wuilleumier, dat de afgebeelde voorstelling zou teruggaan op een
Tarentijns zegemonument van Purrhos. Volgens hem moet de oorsprong
in Attika zelf gezocht worden, omdat de meeste exemplaren daar juist
werden aangetroffen (2).
Terwijl het tropaion in Rome steeds meer ingang vond, geeft de
t w e e d e e e u w v . C h r . het begin van het afsterven ervan in de
eigenlijke Griekse wereld te zien. De oorzaak hiervan hangt wel nauw
samen met de loop der geschiedenis. Het is immers in de 2 e eeuw, dat
Griekenland na de vrijheidsverklaring van Flamininus in 196 gaandeweg
steeds meer zijn vrijheid verliest en ophoudt een zelfstandige grootmacht
te zijn, terwijl anderzijds Rome's macht zich steeds verder uitbreidt en
verstevigt.
Met het verlies van de onafhankelijkheid verdween onder het Romeinse juk elk zelfstandig militair ondernemen en daarmee de aanleiding
tot het oprichten van een tropaion, alsmede de lust om het als trots zegesymbool op monumenten aan te brengen. Het is Rome dat de boventoon
voert en dat, zoals op zo vele gebieden, ook hier als vlijtig leerling het
voetspoor drukt van zijn geknechte meester.
Behalve op munten van Herakleia aan de Latmos, van Pergamos,
Ephesos en Bithunië vindt men in het oosten het tropaion nog slechts
op een reliëf uit Tenos, een sarkophaag uit Lukië en een uit Griekenland
afkomstig reliëf in het Louvre. Het Griekse moederland speelt dus
nauwelijks meer een rol.
In Italië daarentegen zijn het nog steeds de victoriati, die aldoor
hetzelfde type blijven herhalen. Nog in de 2 e eeuw echter wordt deze
(1) D E O N N A , Brûle-parfums, en WUILLEUMIER; Λ. R E I N A C H , Pyrrhus; AA, 1909,
kol. 172-173 en afb. 31, kol. 169 (Olbia); WOELCKE, bl. 150, 152 en opm. 88-91.
(2)

COURBY, 30,

I D . , Ы. 381 en afb.
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Ы.

346

13, Ы. 382;

en

afb.

30,

bl.

SCHWABACHER.

349

(=

NICOLE-COLLIGNON,

1299);

stroom gestuit, als verschillende muntmeesters (i) het tropaion op hun
munten overnemen en daarbij eigen wegen volgen, die voeren tot een
grote verscheidenheid.
In de e e r s t e e e u w v . C h r . neemt de menigte munten met
de afbeelding van een tropee geweldig toe en het zijn in het bijzonder
mannen als Sulla, Caesar, Antonius en Augustus, die het tropaion als
zegeteken allerminst versmaden.
In het oosten wordt het tropaion nog gevonden op een archaïserend
reliëf, waarvan de vindplaats vermoedelijk Kuzikos is, en op munten van
Adada in Pisidië, Kibura in Kilikië en een drachme van Ariarathes X van
Kappadokië.
In Rome kan men het intussen evenwel aantreffen op vrijwel elk
terrein van de kunst. Sommige monumenten met de afbeelding van een
tropee dragen een uitgesproken triomphaal karakter. Dit geldt bij uitstek
voor het Tropaeum Alpium te La Turbie, dat bekroond werd door een
groot stenen tropaion. Resten van zulk een tropee werden ook gevonden
te Makri Steno op Rhodos.
Een tropaiophore Mars stond opgesteld als cultusbeeld in de Marstempel te Rome, die in ζ ν. Chr. werd ingewijd. D e oorspronkelijke
functie van de Victoria van Apollonia, die eveneens een tropaion bij
zich had, is onbekend.
Zeer vaak komt een tropaion voor op reliëfs ; zo op de fries van de
tempel van Hekate te Lagina en de tempel van Mars te Merida in Lusitanië.
Verder wordt het aangetroffen op de zegeboog op de pons Milvius;
het is mogelijk, dat de tropeeënreliëfs te Bologna eveneens van een boog
afkomstig zijn. Uit Pompeii komt een fries met Eroten, bezig met de
oprichting van een tropee; Constantinopel levert zijn bijdrage in de
vorm van een neo-Attisch reliëf. Een tropaion komt voor op een reliëf
boven de inscriptie op het graf van Caecilia Metella aan de Via Appia en
op een altaar te Rome. Ook treffen wij het aan op de bodem van kleiaarden schalen, op een krater in de verzameling Lanckoronski en op
daksier tegels. Een tropaion siert een schouder klep van een beeld van
Augustus te Kopenhagen en staat om een moeilijk te doorgronden reden
afgebeeld aan de rugzij de van de Augustus uit Primaporta. Tot slot komt
het nog voor op een zegel of muntmodel.
Van de monumenten, waarbij men de aanwezigheid van een tropaion in vroegere dagen vermoedt, is het voornaamste een Pergameens
(i) L. Postumius Albinus, A. Aburius Geminus, M. Fourius Philus, L. Valerius
Flaccus, P. Vettius Sabinus, C. Fundanius, T. Cloulius, C. Egnatuleius en M. Porcius
Cato. De chronologie van deze munten staat niet geheel vast; BABELON dateert ze in
de 2 e helft van de 2C eeuw, terwijl GRUEBER de meeste ervan verschuift naar het begin
van de I e eeuw.
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gedenkteken ter herinnering aan de overwinning op de Galliërs (i).
Teruggevonden heeft men deze tropee overigens niet. Ook de tempel
van Mars UI tor te Rome zou vroeger getooid zijn geweest met tropaia,
gedragen door Victoriae (2). Voorts is er nog een Romeinse basis uit de
tijd van Caesar, die gediend zou hebben als draagster van een tropee (3),
terwijl een beeld van Victoria uit Fossombrone eenzelfde functie zou
hebben gehad (4).
Ononderbroken gaat de tropeeënreeks in de e e r s t e
eeuw
η . C h r . door, ja zelfs breidt zij zich nog uit, doordat het tropaion
nu eerst recht een geliefd siermotief wordt voor verscheidene soorten
van voorwerpen waarop het voordien nauwelijks voorkwam en doordat
het zich op grote schaal verspreidt over de westelijke provincies van het
rijk, in het bijzonder Gallië en Germanie.
Evenals vroeger blijft de tropee behoren tot de vaste vormenschat
van muntmeesters en gemmensnijders. Slechts van Otho en Nerva is
geen munt met de afbeelding van een tropaion bekend. Vooral op de
munten van de Flavische keizers komt het veelvuldig voor, terwijl het
minder in trek is op die van de keizers van het lulisch-Claudische huis.
Van de talrijke gemmen noemen wij slechts de meest bekende : de gemma
Augustea en de gemma Caesarea of Tiberiana, die beide een tropaion
vertonen.
Monumentale tropeeën kwamen ook in deze tijd voor, zoals het
tropaion uit Hippo en een uit de Horti Sallustiani te Rome bewijzen.
Bekend zijn ook de zg. Trofei di Mario, in werkelijkheid daterend uit
de tijd van Domitianus en misschien afkomstig van een zegeboog; zij
zijn thans opgesteld op het Capi tooi te Rome. Kleine tropaionbeeldjes
zijn afkomstig uit Neumagen, Neuss en Bonn; sommige stonden eens
in legerheiligdommen.
Tropaiophore beelden van Victoria komen o. m. uit Napels en
Carthago; van St. Germain komen beeldjes van Mars met een tropaion,
terwijl in Narbonne een tropaiophore Amor werd gevonden.
Evenals in de vorige eeuw treffen wij ook thans dikwijls tropaia
aan op reliëfs van de meest uiteenlopende herkomst; zo op een reliëf met
de afbeelding van de Via Sacra te Rome, een reliëf te Napels, fragmenten
uit Veii en beeldwerk uit de collectie Farnese, op vierhoekige bases te
Rome en Athene, het grafmonument van Clodius Quirinalis te Triest,
een grafsteen te Boedapest, onder een marmeren zetel in de Villa Casali
(1) SCHOBER, Gallierdenkmal ; AJA,
XLI, 1937, Ы. 134-135; R E G , LI, 1938,
bl. 131-132.
(2) DS, Ы. 511; vgl. Ovm., Fasti, V, 555.
(3) САН, platendeel IV, 88.
(4) Mostra, 166 e, bl. 238.
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te Rome en op de plafonds van het Amphitheatrum Flavianum. Ook
kapitelen zijn er mee versierd. Dat er te Rome nog andere bases waren
met afbeeldingen van tropaia, doet een mededeling van Montfaucon
vermoeden (i). Verder wordt nog een reliëf vermeld in de Villa Wolkonsky
met de voorstelling van een tropee, waarvan de helm en het benedenstuk
van de stam zijn afgebroken (2).
Onder de siermotieven op triomphbogen nam het tropaion als
zegesymbool uiteraard een vooraanstaande plaats in. Wij vinden het dan
ook op de boog van Titus, aan die te Capua en in Turijn; een reliëf met
een tropaion uit Peschiera is vermoedelijk eveneens van een zegeboog
afkomstig.
Resten van een triomphboog te Avignon doen vermoeden, dat ook
hierop eens een tropaion stond afgebeeld (3). De bogen van Périgueux,
Toulouse, Carpentras en Orange vertonen op hun reliëfs eveneens een
ot meer van zulke zegetckenen. Onduidelijk zijn de tropeeën op een reliëf uit Bordeaux (4). De „trophées" genoemde wapenen op de grafsteen
van M. Augustalius Martinus uit Bordeaux kunnen kwalijk als een
anthropomorph tropaion beschouwd worden (5). Anders is het gesteld
met reliëfs uit Valcabrère en Vienne.
Ook uit Germanië zijn enkele reliëfs met de afbeelding van een
tropaion afkomstig; de voornaamste vindplaats is Mainz, waar een tropee
o.m. voorkomt op de luppiterzuil. Zelfs een spiegeldoos uit Remagen
bevat in reliëf een voorstelling ervan.
Het zwaartepunt heeft zich dus duidelijk naar het westen verplaatst.
In het oostelijk gedeelte van het Romeinse Rijk valt er nauwelijks een
tropee te vermelden, of het moest zijn, dat men een reliëf uit Spalato hiertoe
zou willen rekenen.
Terwijl het tropaion aldus een regionale uitbreiding onderging
naar het westen, drong het bovendien door op enkele gebieden, waar het
tot dan toe niet of nauwelijks bekend was : het wordt veelvuldig aangewend
ter versiering van het borstharnas van statuae thoracatae, van gebeeldhouwde Sarkophagen, waarbij het voornamelijk gebruikt wordt als
hoekfiguur — alleen of in handen van een persoon — en op fresco's te
Pompeii.
In de kleinkunst komt het, behalve op enkele reeds in ander verband
genoemde voorwerpen, nog voor op een gladiatorenhelm uit Pompeii, een
plaat van blauw glas, reliëfbekers, asurnen, Arretijnse kelken en lampen.
(1)

MONTFAUCON, Ы.

(2)

MATZ-VON D U H N , 3546.

245.

(3) ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I, 234.
(4) Ь . , Π, 1232.

6) 1°·. П. " S 1 ·
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Het veelvuldig voorkomen van het tropaion op alle gebieden van de
kunst : ronde sculptuur, reliëfs, schilderkunst, munten, gemmen en verdere
kleinkunst bewijst, hoe populair het was in de I e eeuw n. Chr., die voor
ons zegeteken op dit terrein wel het hoogtepunt is geweest.
In de t w e e d e e e u w van onze jaartelling begint de teruggang
van het tropaion. Een belangrijke functie heeft het nog als bekroning van
het Tropaeum Traiani te Adamklissi. Uit Avaricum (Aquitanië) komen
verscheidene fragmenten, die een tropee doen vermoeden en afkomstig
zouden zijn van een zegemonument (i). In de ronde sculptuur komt het
verder nog slechts voor bij een beeld van M. Aurelius uit Moutali.
Vermeld wordt bovendien nog een tropaion op een Korinthische basis,
waarop een stam zonder dwarsbalk staat, voorzien van een helm en drie
schilden aan de voet (2).
Op reliëfs wendt men het tropaion nog gaarne aan. Het komt voor
op de zuilen van Traianus en M. Aurelius, op een zuilbasis uit het theater
te Catania, op de fries van een kapiteel van de zuidelijke puloon van de
thermen van Aphrodisias, op reliëfs te Bologna en Modena en op gedeelten van triomphbogen te Samos, Korinthe en Rome (Septimius
Severus). Voorts bevonden zich volgens een oude beschrijving (3)
tropaia in door pilasters van elkaar gescheiden vakken op een grafmonument aan de Via Portuensis te Rome. Evenals in de i e eeuw kwam het
tropaion veel voor op harnassen en Sarkophagen.
Op de munten ontbreekt het bij bijna geen keizer (4). De teruggang
valt veeleer te constateren op de gemmen en in de overige kleinkunst.
Slechts een terracotta lamp uit Korfoe vertoont nog een tropaion. Men
zou kunnen zeggen, dat het nog wel behoort tot de officiële vormenschat
en als zodanig nog op monumenten als zegebogen en op munten wordt
afgebeeld. Maar bij het gewone volk, waarvoor de producten van
de kleinkunst veelal waren bestemd, heeft het aan populariteit danig
ingeboet.
Deze verschijnselen gaan in de d e r d e e e u w voort en tonen
duidelijk aan, dat het tropaion zijn hoogtepunt heeft overschreden.
Monumentale tropeeën worden in het geheel niet meer aangetroffen. In
reliëf vinden wij er nog in de Giardino Boboli te Florence; zij zouden
afkomstig zijn van een triomphboog. Ook die te Lepcis Magna was er
mee versierd. Resten van een reusachtig tropaion, waarvan jammer genoeg geen bijzonderheden meer te onderscheiden zijn, zijn afkomstig
(1) RA, X X X V I I I , 1879, Ы. 364-365.
(2) DS, opm. 9, bl. 515.
(3) BARTOLIUS-BELLORIUS, Veterum sepulcra, afb. Lil, bl. 46-47.
(4) Zie munten van Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, M. Aurelius, L.
Verus, Commodus, Pertinax, Pescennius Niger en Albinus.
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van een reliëf uit de thermen van Caracalla te Rome (i). Verder is er nog
de basis van Scipio Orfitus, de sarkophaag van Balbinus, het harnas van
een beeld van Caracalla uit Thasos en een aantal kapitelen in de S. Lorenzo
fuori le mura en in Leningrad, waarop tropaia staan afgebeeld. Ook op de
Pincio werden kapitelen van pilasters aangetroffen, die ondanks hun
fragmentarische toestand toelieten te constateren, dat zij versierd waren
met harnassen, tropaia en schilden (2).
Op gemmen is het tropaion maar karig vertegenwoordigd, vergeleken bij de vroegere overvloed. Slechts een drietal gnostische gemmen
vertonen nog de afbeelding ervan; het schijnt hier in verbinding te staan
met christelijk georiënteerde godsdienstige secten.
Alleen op munten (^) heeft het tropaion zijn plaats weten te handhaven niet alleen, maar bleken de kunstenaars zelfs nog, zoals nader zal
blijken, tot nieuwe vondsten in staat.
Nadat het tropaion, dat in de I e eeuw met de Romeinse legers tot
in Gallië en Germanie doorgedrongen was, zich in de tijd daarna vooral
tot Rome beperkt had gezien, valt er in de v i e r d e e e u w n . C h r .
een lichte verschuiving naar het oosten te constateren. Deze blijkt echter
niet van grote betekenis te zijn; met de geleidelijke achteruitgang van
het West-Romeinse Rijk en de toenemende invloed van het Christendom,
dat in het Kruis een verhevener zegesymbool bezit dan het heidense
tropaion ooit was geweest, verdwijnt de tropee; ook in het oosten maakt
zij geen opgang meer.
Te Rome vindt men nog een tropee op de boog van Constanti) η ;
zij komt verder voor op de basis van een standbeeld in Turijn, op de
decennaliënbasis van Galerius en Constantius Chlorus en op de boog van
Malborghetto.
Een tropaionbeeld werd nog gevonden bij de oostelijke stadspoort
van Tomis in de Dobroedsja. Te Saloniki tooide een tropaiophore
Victoria het tetrapulon van Galerius. Een rechthoekige pijler uit Constantinopel met de afbeelding van een tropaion en een gevangene is misschien
eveneens van een zegeboog afkomstig. Ook de zuil van Theodosius te
Constantinopel was met een tropaion versierd.
Onder de gemmen is er slechts één, die van Licinius, van een tropee

(1)

MATZ-VON D U H N , 3344.

(2) I D . , 3454.
(3) Septimius Severus, Caracalla, lulia Domna, Geta, Macrinus, Heliogabalus,
Aquillia Severa, Alexander Severus, Gordianus Pius, Philippus Arabs, Otacilia, Traianus Decius, Trebonianus Gallus, Volusianus, Valerianus, Saloninus, Gallienus, Salonina,
Postumus, Victorinus, Claudius Gothicus, Quintillus, Aurelianus, Tetricus, Tacitus,
Florianus, Probus, Carus, Numerianus, Carinus, M. Aurelius Julianus, Diocletianus,
Galería Valeria, Maximianus Herculius en Carausius.
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voorzien. Het zijn de munten, die traditiegetrouw het tropaion blijven
vertonen (i).
Hetzelfde geldt voor de v i j f d e e e u w , al wordt met het
aantal munten ook hun variatie steeds meer beperkt. Behalve op keizer
lijke munten (2) komt een tropaion nog voor op een Vandaalse munt en
een uit Constantinopel.
Het einde komt dan in de z e s d e e e u w , nadat lustinianus de
tropee nog eens op een van zijn munten heeft laten afbeelden. Uit zijn
tijd of vroeger is ook een ivoren diptuchon, het zg. ivoor Barberini,
dat thans in het Louvre is en in het midden de keizer te paard laat zien,
bekranst door een vliegende Victoria. Onder deze voorstelling gaat een
tweede zegegodin naar links; zij heft haar linker hand op naar de keizer
en draagt in de rechter hand een tropee (3). Dit opvallende gebaar is
als een afscheidsgroet van de godin, die tien eeuwen lang de trouwe
gezellin was geweest van het oude zegeteken, het tropaion.

§ 2. —

D E TYPOLOGIE VAN HET TROPAION

De wijze van samenstelling van een tropee laat ruimte voor een in
details vrijwel onbegrensde variatie. Het lijkt nuttig vooraf enkele be
ginselen vast te stellen, die de grondslag moeten vormen voor het vast
stellen van de typologie. Uitzonderlijke vormen, welke zich niet binnen
enge grenzen laten dwingen, blijven daarnaast mogelijk.
Typologisch gezien is het door Woelcke gemaakte onderscheid tussen
tropaia met een in de bodem gewortelde stam en met een losse paal van
geen wezenlijk belang, daar het nauwelijks iets verandert aan de uiterlijke
vorm van het zegeteken. Bovendien kan vaak niet uitgemaakt worden
met welk van beide men te doen heeft. Overigens lag het in de aard der
zaak dat men, als er een geschikte boom voorhanden was, hiervan ge
bruik maakte; was dit niet het geval, dan stelde men zich tevreden met
een afgehakte tak, die men in de grond bevestigde en vaak vastzette met
behulp van stenen of een eind hout.
Het onderscheid tussen een staand en een draagbaar tropaion is voor
de typologie eveneens van weinig belang en bovendien gevaarlijk. Het
(1) Van Galerius Maximianus, Constantius Chlorus, Severus I I , Maximinus
Daza, Constantijn I, Maxentius, Licinius I, Crispus, Constantijn II, Licinius II, Constan
tius II, Constans I, Magnentius, Decentius, Constantius Gallus, Vetranio, lulianus,
Valentinianus, Valens, Valentinianus II, Theodosius I, Maximus, Eugenius en Arcadius.
(2) Van Honorius, Theodosius II, Priscus Attalus, lohannes, Valentinianus III,
Maiorianus, lulius Nepos en Romulus.
(})
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C U M O N T , Ы. 8 8 - 8 9 ;

D S

> bl.

514.

speelt in zoverre een rol, dat een gedragen tropaion niet het zware type
kan vertonen van een staande tropee. Gevaarlijk is het te spreken van
een draagbaar tropaion, omdat ook een staand tropaion heel goed draagbaar kan zijn, ook al wordt het niet actueel gedragen.
De uiterlijke vorm verandert ook niet door het feit, dat de tropaionpaal van hout, steen of metaal is. Of hij voorzien is van een zijtak en of
deze schuin of horizontaal loopt zijn voor de typologie bijkomstige
kwesties, vaak zelfs niet meer dan toevalligheden.
Wel van belang zijn evenwel de wapenen, waaruit het tropaion is
opgebouwd. Hun herkomst, die vooral een historicus en een wapendeskundige interesseren, alsmede hun vorm en versieringen zijn voor ons
doel minder belangrijk. Doorslaggevend is echter de vraag, welke wapenen aan het tropaion zijn bevestigd, in welk aantal en op welke plaats.
Dit vooral bepaalt de uiterlijke indruk en vormt het type.
O m een schier eindeloze onderverdeling te vermijden kennen wij
harnas en helm slechts een ondergeschikte plaats toe voor de bepaling
van het tropaiontype, daar zij vrijwel nooit ontbreken; hetzelfde geldt,
wegens hun veelal kleine afmetingen, voor scheenplaten, dolken en
zwaarden.
Anders daarentegen is het gesteld met het schild, dat een allesoverheersende positie inneemt zowel door zijn omvang als door het
feit, dat aantal en plaats dikwijls wisselen. De positie van speren en trompetten is weer ondergeschikt aan die van het schild.
Schijnbaar van betekenis is de hoek, waaronder de toeschouwer de
tropee ziet. Aangezien deze factor echter niets heeft uit te staan met de
opbouw van het tropaion zelf, is hij slechts voor een onderverdeling van
belang.
Het oudste tropaion op de vaascherf uit het heiligdom der Kabeiren
te Thebai (afb. 7) (1) vertoont, hoewel slechts de bovenste helft zichtbaar
is, een helm, een geschubd harnas en een speer, die aan een schuin omhoog
stekende zijtak aan de rechterzijde van het zegeteken horizontaal is be-

Afb.57

Afb. 8

(1) BI. 30, opm. 4. Vgl. een munt van de Boiotische Bond : DS,Jafb. 7107, bl.
503 en

WOELCKE, bl.

202

(afb.

8).
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vestigd. Het ontbrekende schild heeft misschien aan de voet gestaan,
maar kan zich ook bevonden hebben in de handen van een Nike. De rest
van een vleugel, rechts van de tropee, zou hierop kunnen wijzen, ware
het niet, dat de oriëntatie, die van het tropaion afgewend is, eerder doet
vermoeden, dat de gevleugelde figuur het de rug toekeert.
Ondanks de onvolledigheid is het duidelijk, dat dit zegeteken niet
meer omvat dan de wapens van één hopliet. Om deze reden zouden wij
het een h o p l i t e n t r o p a i o n willen noemen en aanduiden als
t y p e 1.
Te midden van strijdtonelen staat het oudste
plastische tropaion op de fries aan de binnenzijde van de westelijke muur van het heroön te
Gjölbasji-Trusa (afb. 9) (1). Ook dit draagt de bewapening van een zwaargewapende : helm, harnas,
links een schild en een speer aan de rechter kant,
juist zoals de wapenen gedragen werden door de
levende soldaat. De oriëntatie van de tropee is nog
Afb. 9
niet vast: terwijl zij op bovengenoemde scherf voor
de beschouwer naar links was gericht, wendt de laatste
zich naar rechts. Deze houding is wel de ongunstigste die men zich
kan voorstellen; het schild immers, dat wegens zijn vorm en versieringen
zulk een prachtig middel is om een decoratief geheel op te bouwen, ziet
men hier van de binnenkant. Het is daarom te verwachten, dat deze
wijze van afbeelden slechts bij uitzondering zal worden toegepast, daar
zij de kunstenaar belet een mooi geheel te scheppen.
Het is overigens mogelijk, dat deze oriëntering niet ongegrond is,
maar bepaald wordt door het aandeel, dat het tropaion heeft in de strijd.
Links bevindt zich het scheepskamp der Grieken, rechts de stad Troje,
waarheen het is gericht. Benndorf-Niemann meent dan ook, dat de
richting van het tropaion wijst op een voor de Grieken gunstige uitslag
van de strijd. Volgens Friederichs-Wolters is zij een niet licht te
verklaren, opvallende aanduiding van de toekomstige overwinning.
Beide hypothesen vinden weinig steun in de literatuur (2).
In tegenstelling met de beeldhouwer van het vorige tropaion is
de schilder van een Attische pelike uit de tijd van Perikles er zo zeer
op uit de tropee in al haar bijzonderheden te tonen, dat hij daar een grote
afwijking voor over heeft (afb. 10). Nike spijkert hier nl. een helm aan een
tropaion, dat naar links is gericht en samengesteld uit een helm, een harnas
met chitoon en een zwaard aan een draagriem. Terwijl dit nu op de gewone

11

(1) BENNDORF-NIEMANN, Ы. 115-116 en pi. X en X X V I I ; FW, Ы. 320 en nrs.
993-999; WOELCKE, Ы. 149;

(2) BI. 47.
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DS, Ы. 497 en 501; R R R ,

I, 448,

3.

wijze links is bevestigd, bevindt zich de speer die rechts behoort te worden
gedragen, eveneens aan de linker zijde. Dit komt wel voort uit het ver-

Afb. io

langen, om alles zo goed mogelijk te doen uitkomen. Een schild met een
groot oog als schildteken staat beneden tegen de stam en moet nog op de
juiste plaats worden aangebracht (i).
Eveneens onvoltooid is het tropaion op een reliëf uit de tijd van
Pheidias aan de Panagia Gorgopiko-kerk te Athene (2). Ondanks deze
onvoltooidheid, die ook de tropaia op de balustrade van de Nike-tempel
vertonen, en de vaagheid van dat op de fries van dit heiligdom, stemmen
de tropeeën van de 5e eeuw in één opzicht met elkander overeen, nl. dat
(1)
pi. X, 45;

TILLYARD,

104, Ы. 59 en pi. 14; R R K , II, 326, 4;

WOELCKE, bl.

(2) FW, 1185; AZ,

162 en opm.

STUDNICZKA,

Siegesgöttin,

75.

1867, bl. 95 en pi. 226, 3.
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zij niet meer bevatten dan de wapenen van één man. In het algemeen
kan men zeggen, dat de kunstenaar nog niet de ideale vorm gevonden
heeft, d. i. de vorm, die de mooiste aanblik biedt aan de beschouwer.
Een uitzondering moet gemaakt worden voor de drie Perzische
tropaia op een vierzijdige marmeren basis, gevonden ten zuid-westen van de
Parthenoon (afb. 11). Aan de voorzijde staat een soldaat naast een voltooid

Afb. i i

tropaion, welks stam met schuin omhoog stekende zijtak een kegelvormige helm, een onder- en bovenkleed en aan de linker zijde een groot
schild draagt. Het linker gedeelte van de basis is zwaar beschadigd; aan
het daarop voorkomend tropaion schijnt slechts het bovenkleed te ontbreken, dat aan de tropee op de rechter zijde juist door een Nike wordt
aangebracht. Alle drie tropaia zijn frontaal afgebeeld (i).
Naast dit f r o n t a l e h o p l i t e n t r o p a i o n , dat wij aanduiden als t y p e I A, komt in de 4e eeuw een variant op, die het hoplitentropaion v a n t e r z i j d e laat zien, waardoor de sierlijke ronding
van het schild terstond in het oog valt ( t y p e I B).
Dit vindt men reeds in de aanvang der eeuw op een basis, gevonden
ten oosten van de Parthenoon. Op de lange zijde daarvan staat in het
midden een tropee in zijaanblik. Nike zet juist een helm op de stam. Een
tweede zegegodin wendt zich naar een tropaion op de rechter hoek.
Een vleugelrest doet vermoeden, dat een dergelijk toneel ook aan de linker
zijde stond afgebeeld (2).
(1)

W A L T E R , 398;

(2)

FW,
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1184;

S C H Ö N E , 97 en pi.

WALTER, 399;

X X I I I ; W O E L C K E , afb.

W O E L C K E , Ы.

162

en

opm.

3, Ы.

138.

149.

Een bijzonderheid vertoont een munt uit Ainos (i) in de vorm van
een tropaion met een kunstmatig voetstuk; dit kan er op wijzen, dat wij
hier niet langer te doen hebben met de ruwe tropee van het slagveld,
maar met een meer kunstige constructie.
Naast type I B, dat in deze eeuw nog voorkomt op munten van
Bithunië en Thrakië en op een Attische pelike uit Megara (afb. 12), blijft
I A in zwang (2). Op enkele bijzonderheden moge nog worden gewezen.

Bijna zonder uitzondering vertonen de munten van Syracuse een
tropaion van type IA. Na een bescheiden begin met type I В als muntteken
aan de voorzijde van munten uit de periode van 317-306 (3) treedt sedert
310 een munt op de voorgrond met een Nike, die een helm aan een tropee
spijkert (afb. 13) (4). Later zal Agathokles zijn naam aan dit beeld toevoe
gen en het tot grote schoonheid opvoeren (5). Het tropaion is van een zeer
slanke vorm en bovendien voorzien van een paar scheenplaten, welke,

(1) WOELCKE, Ы. 201 en pi. X I , 1; MAY.

(2) O p munten van Klazomenai, Lokris Opountia, Syracuse, Capua, Seleukos
I en o p de gemme van Onatas.
(3)

WOELCKE, Ы. 201 en pi. X I , 13-15; D E LUYNES, pi. VII, 18.

(4) D S , Ы. 505; WOELCKE, Ы. 200.
(5) BORGER, pi. XVII,

1; BAUMEISTER, Π, afb. 1146, bl. 960; H E A D , afb. 105,

bl. 181; IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 62, bl. 29 en pi. V, 6; Monnaies, IV, 395396 en pi. X V I ; Monnaies, V, 1182-1187 en pi. X X X V I ; GARDNER, Types, pi. X I , 21
en bl. 184; W O E L C K E , bl. 202 en pi. X I , 10.
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thans voor het eerst, beneden aan de tropaionpaal op wisselende hoogte
worden bevestigd.
Het tropaion op munten van Capua (afb. 14) is soms
voorzien van een voetstuk (1). Takjes met bladeren geven
daarentegen te kennen, dat de tropee op munten van
Seleukos I is opgericht op een boomstam (2). Evenals op
de munten van Syracuse ontbreekt hier de speer.
Een prachtig stuk is de zg. gemme van Onatas (3).
Het tropaion, dat hier door Nike wordt opgericht, is in wezen nog steeds
van type I A. Zijn opbouw is echter zeer los. Helm, harnas met onderkleed en schild zijn normaal bevestigd; een zwaard hangt aan de linker
zijde; over een zijtak is een kledingstuk gehangen, scheenplaten zijn bevestigd aan de stam, waartegen een groot schild leunt. Een speer staat
tegen een klein schild dat aan de linker zijtak hangt, terwijl een lint met
de inscriptie O N A T A in sierlijke golven van de tropee omlaag hangt.
Zeer twijfelachtig is het „tropaion" op een gemme, waarop volgens
Furtwängler Salii een ancile bevestigen aan een tropee. Woelcke rekent, zover nodig, met deze opvatting af (4). Overigens is het „tropaion" van een
niet nader te bepalen type : zichtbaar zijn een helm en een paar scheenplaten ;
de rest gaat schuil achter een schild, dat door twee personen wordt bevestigd.
Intussen is in de 4 e eeuw geheel onopvallend een nieuw tropaiontype
geboren. Op een munt van Lusimachos van Thrakië staat tussen de zegegodin, die vanaf de uitgestrekte hand van een zittende Athena 's konings naam bekranst, en de knie
van Athena een klein tropaion, dat aan beide armen
een schild draagt (afb. 15) (5). In de ontwikkeling
van de tropee is dit een feit van grote betekenis. De
kunstenaar laat hiermede immers de oorspronkelijke
gestrengheid in de opbouw van het hoplitentropaion
varen. En wanneer men zich niet langer wenst te
beperken tot de wapens van één man, is in principe
de deur geopend voor een vrije ontwikkeling, die dan ook inderdaad
zal volgen en resulteert in een overladenheid, die wij vooral in Romeinse
tijd kunnen constateren.

(1) W O E L C K E , b l . 2 0 0 ; Monnaies,
gestalten, 6 5 , b l . 29.
(2)
I I , afb.

W O E L C K E , Ы. 202 e n p i . X I ,
1107, b l . 9 5 3 ; G A R D N E R ,

Types,

I V , 1 5 ; ib., V , 1 3 4 ; I M H O O F - B L U M E R ,
16-18; H E A D , a f b .
pi. X I V ,

Flügel-

332, Ы. 7 5 7 ; B A U M E I S T E R ,

1; D S , a f b . 7 1 1 0 , b l . 5 0 5 ;

IMHOOF-

B L U M E R , Flügelgestalten, 6 5 , Ы. 29.
(3) MiDDLETON, b l . 8 8 ; B A B E L O N , Gravure, a f b . 9 7 , b l . 1 2 5 ; ]AI, I I I , 1888,
bl. 204-206; FAG, X I I I , 3 7 ; LippoLD, 3 3 , 8 ; W A L T E R S , Gems, 601 e n p i . X .
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(4)

FAG,

(5)

W O E L C K E , pi. X ,

X I I , 6 3 ; W O E L C K E , Ы. 1 4 6 ; D S , o p m . 6, b l . 5 0 9 ; FGS,
5 e n 5a; MUHO,

Ы. 3 3 ; D S , o p m . 7, Ы. 515.

1134.

In wezen is het nieuwe type, dat wij t y p e II zullen noemen, echter
nog zeer beheerst; het is een uitbouw van type I A tot een meer evenwichtige vorm : het s y m m e t r i s c h e
hoplitentropaion.
Dezelfde eeuw, die in type II een uitbreiding van
het hoplitentropaion doet ontstaan, brengt tegelijkertijd een beperking daarvan in t y p e III, het o n t w a p e n d e t y p e . Dit komt voor het eerst voor op
een Etrurische vaas met de voorstelling van een strijd
tegen de Amazonen (afb. 16). De tropee hierop bestaat
uit een kruishout, dat op een voetstuk is geplaatst en
enkel versierd is met een harnas en helm; alle aanvalswapenen ontbreken (i).
Alle tropaiontypen van de 4 e eeuw zijn, evenals
die van de voorafgaande, staande modellen. Overeenkomstig de nationaliteit van de overwonnenen variëren
de wapenen : de helm met horens op de Etrurische
vaas duidt op een overwinning op de Galliërs.
De typologie van het tropaion beweegt zich in de
3 e eeuw binnen de vroeger uitgestippelde banen.
Nieuwe typen ontstaan niet, de bestaande komen zonder uitzondering
voor. Naast type I A (2) vindt ook type Ι В een grote verspreiding. Toch
is er een onderscheid : terwijl het eerste in de meest uiteenlopende delen
van de Griekse wereld wordt aangetroffen, wordt het tweede voorname
lijk het model, dat gebruikt werd in bepaalde centra als de fabriek van
de terracotta wierookal taart jes en de Alegarische kommen en de munt
van de victoriati, die alle uitsluitend gebruik maken van type I B . Variaties

Afb. 17

Afb. 18

in onbeduidende details — soms vindt men een voetstuk, dan weer niet;
nu eens ontbreekt de speer, dan weer is zij aanwezig (afb. 17-18) —

(1)

WOELCKE, afb.

9, Ы. 184 en opm.

78; DS, Ы. 498

en

515.

(2) Munten van de Boiotische Bond (met voetstuk : Ы. 61, opm. 1) en van Aitolië
(met voetstuk : WOELCKE, Ы. 204 en pi. XI, 33-34); medaillons van Antigonos Gonatas
(Ы. 144); munten van Ziaëlas van Bithunië (gewaad i. p. v. harnas, knods aan de rechter
zijde en schuin in de grond gestoken speer : WBR, I, 2, 8, Ы. 219 en pi. X X I X , 9)
en Marathous in Phoinikië (WOELCKE, Ы. 206).

б?
1.7

kunnen daarbij buiten beschouwing blijven. Ook buiten deze centra komt
dit type een enkele maal voor (i).
Tropaiontype Π komt in de 3 e eeuw slechts sporadisch voor (2),
evenals type Ι Π ; dit laatste alleen in een lararium uit de tijd der Seleukiden
met vijf beeldjes in twee rijen boven elkaar; naast een prora op een zuiltje
bevinden zich hierin een beeldje van Eros, Tuche, Nike en een tropaion
op een knoestige stam met twee zijtakken (3).
Behalve het feit, dat mét het tropaion ook de tropaiontypen op
Italische bodem zonder wijziging hun intrede doen (4), vindt in de
3 e eeuw nog een andere ontwikkeling plaats, welke van groot belang is.
Het is koning Purrhos, die dit novum brengt, en wel op door hem omstreeks 278 geslagen munten van Syracuse (afb. 19) (5).
Tot dan toe waren er slechts staande tropeeën bekend en dit
lag geheel in de lijn der oorspronkelijke bedoeling. Purrhos
laat echter voor het eerst een tropaion afbeelden, dat gedragen wordt door de zegegodin. Met een krans in haar
rechter en een tropee in haar linker hand is zij op weg om
Afb.
aan de overwinnaar deze overwinningssymbolen te overhandigen. Hiermee opent zich een ver perspectief voor de ontwikkeling
van een rijke vormenschat van grote afwisseling.
In de 2 e eeuw blijven alle bestaande typen in gebruik;
een vermeldenswaardige bijzonderheid vertonen slechts
een aantal munten uit Pergamos (afb. 20) en Ephesos (6). De
tropaia hierop zijn van type III en dragen een Gallische helm
met horens, maar missen een stam. De legende spreekt
van een ΑΘΗΝΑ NIKHION.
Afb. 20

(1) Munten van Syracuse (tijd van Purrhos; tropee als muntsymbool aan de
voorzijde : WOELCKE, bl. 202 en pi. X I , 24-28) en van Caelia (HANDS, Italo-Greek
Coins, bl. 116, I a-c; WOELCKE, bl. 204, 2-4 en pi. X I , 40); gemmen (FGS, 2204-2207
en 6672).
(2) Munt van Messana (282; tropaion als figuur o p de achtergrond: WOELCKE,
bl. 203 en pi. X I , 23); harnas uit Koos, dat waarschijnlijk tot een tropee behoorde,
gezien de door de armsgaten naar buiten stekende zijtakken (MENDEL, Catalogue sculptu
res, I I I , 833, bl. 35; H E K L E R , bl. 203).

(3) D E RIDDER, Bronzes syriens, pi. V I ; Mon. Piot, XII, 1905, Ы. 55-78 (Ы. 193).
(4) Munten der Bruttii (I A met scheenplaten en stenen aan de voet : HANDS,
Italo-Greek Coins, bl. 185, Ι Π ; WOELCKE, Ы. 202 en pi. X I , 29-32); van Heradea in
Lucanie (met scheenplaten : WOELCKE, bl. 204, 1 ; met voetstuk : ib., bl. 204, 2 en
pi. X I , 41).
(5) WOELCKE, bl. 202 en pi. XI, 19-21; DS, afb. 7111, Ы. 505; GARDNER, Types,
Ы. 184 en pi. XI, 23; H E A D , afb. 181, bl. 323; D E LUYNES, pi. XIII, 3-4; Monnaies, IV, 527.
(6) Pergamos: WOELCKE, bl. 206 en pi. X I , 46; H E A D , bl. 536. Ephesos: WOELCKE,

bl. 206 en pi. X I , 47.
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Nu het tropaion eenmaal in Italië ingevoerd is, ontworstelen de
Romeinen zich weldra aan de vormentraditie door een nieuw tropaiontype te scheppen, dat voor de eerste maal voorkomt op
denarii van M. Fourius Philus, waarschijnlijk uit 104
(afb. 21) (1). Op de keerzijde hiervan bekranst een van
rechts komende vrouw, gewapend met helm en speer, een
tropee : het is de Romeinse stadsgodin Athena-Roma, die
in de plaats treedt van Nike-Victoria.
Het aantal wapenen, waaruit de tropee op deze munt
is opgebouwd, is aanzienlijk uitgebreid. Terwijl de Griekse tropaiontypen ondanks variaties toch steeds de nodige beheers theid aan de dag
leggen, weten de Romeinen daarentegen geen maat te houden en breiden
zij het tropaion uit tot een o v e r l a d e n v o r m , die wordt aangeduid
als t y p e IV. Zo vinden wij aan de voet van de tropee op de laatstgenoemde munten twee schilden en enkele Gallische dierekop-trompetten;
het aantal wapenen is meer, dan de uitrusting van één man. Kunnen wij
op deze munten echter nog een zekere gematigdheid constateren, deze
zal tenslotte uitlopen op een dikwijls zelfs onaesthetische overdaad.
Een grote gelijkenis in opbouw met het tropaion op de
munten van M. Fourius Philus vertoont het zegeteken op
zilveren munten van С Fundanius (afb. 22) (2). Kon men het
tropaiontype op de vorige munten opvatten als een contaminatie
van de tumuliforme en de anthropomorphe tropee, thans is dit
uitgesloten, daar zich geen wapens aan de voet van het door
Victoria bekranste tropaion bevinden, maar een levende gevangene.
De innovaties van de 2 e eeuw, welke zojuist zijn beschreven, zijn
typisch Romeins. A priori kan men verwachten, dat het zware type IV
vooral in staande vorm zal voorkomen; de lichtere typen van vroeger zijn
daarentegen meer geschikt om gedragen te worden en als muntsymbolen
te dienen. Ook ten aanzien van de eerste typen komen de Romeinen echter
tot nieuwe vondsten, al blijft aanvankelijk een zekere soberheid nog bestaan.
Zo vinden wij in de i e eeuw type I A in al zijn eenvoud terug op mun
ten van Faustus Cornelius Sulla met de afbeelding van drie tropaia, die be
trekking hebben op de drie triomphen van zijn schoonvader Pompeius
(afb. 23) (3).
(1) GRUEBER, II, 555-561 Ы. 283 en pi. XCIV, 5-6; COUISSIN, Equipement, 4, Ы.
35 en afb. 4; D S , opm. 5, bl. 510; WOELCKE, bl. 209 en pi. X I I , 11.

(2) Waarschijnlijk uit ι ο ί . GRUEBER, I, 1696-1703, bl. 233 en pi. XXXII, 8;
W O E L C K E , bl. 210 en pi. X I I , 13 v.; D S , opm. 5, bl. 510; COUISSIN, Equipement, 7,

bl. 37 en afb. 6.
(3)

Uit 54. WOELCKE, bl. 211 en pi. X I I , 2 1 ; D S , o p m . 11, Ы. 510; BABELON,

Description, I, 424, 63 ; GRUEBER, I, 3909-3911 en pi. XLVIII, 22 (vgl. de zegelringen van
Sulla en Pompeius,eveneens met drie tropaia: CASS. D I O , XXXVII, 21, 2 en XLII, 18, 3).
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Bijzondere vermelding verdienen ook de munten van L. Cornelius
Sulla zelf, die herinneren aan zijn befaamde overwinningen. Van hem is een
Atheense tetradrachme bekend met de gewone voorstelling van een uil op een amphora, die echter aan
weerszijden omgeven is door tropeeën, die een herinnering zouden zijn aan zijn overwinningen bij
Chaironeia en Orchomenos (afb. 24). De zegetekenen
hebben
een enigszins aparte vorm ; zij bestaan uit een
Afb. 23
helm, een tunica en een klein, rond schild, dat in
frontaanblik midden voor het borstgedeelte is bevestigd, terwijl aan beide zijden kleine zijtakken op
schouderhoogte uitsteken (1) ( t y p e I C).
Dezelfde tropaionvorm vindt men op gouden
en zilveren munten van Sulla, waarop zij een offerkan
en een kromstaf flankeren. Op sommige vertoont de
knoestige stam een treffende gelijkenis met een
Afb. 24
druiventros (afb. 25) (2).
Een andere bijzonderheid vertonen de tropeeën
op munten van C. Coelius Caldus, geslagen tegen
het midden der i e eeuw. Zij geven een lectisternium
te zien, dat aan weerszijden versierd is met tropaia,
samengesteld uit een stam met tuniek, helm, schild,
zwaard
en twee speren. Niet alleen de aard der
Afb. 25
wapenen, maar ook hun plaats varieert sterk :
soms bevinden de schñden zich aan de buitenkant, dan weer hangen zij
op hun normale plaats aan de linker zijtak. Soms zijn de speren evenwijdig aan elkaar bevestigd, elders weer kruiselings. Zo gaat de ontwerper
van deze munt in principe nog steeds uit van type I A, maar veroorlooft
zich allerlei vrijheden om een zo kunstzinnig mogelijk effect te bereiken (3).
Eenzelfde vrijheid kan men opmerken op munten
van С Julius Caesar, waarop het tropaion een grote rol
r
speelt (a b. 26). Zijn overwinningen in Gallië worden er
op verheerlijkt door tropeeën van Gallische wapenen,
te weten een tuniek en een helm met horens, rechts een
schild en links een trompet met dierekop. Aan de rechter
zijde bevindt zich nog, los van het tropaion, een bijl die
Afb. 26
(1) REGLING, Ы. 67 (vgl. hiermee een munt uit Antibes, bl. 72).
(2) R E G L I N G , bl. 67; GRUEBER, I I , 1-4, bl. 459-460 en pi. CX, 1-4;

WOELCKE,

Ы. 211 en pi. X I I , 20; BABELON, Description, I, 406, 28.

(3) GRUEBER, I, 3837-3840, bl. 475 en pi. XLVII, 23-24 en XLVII1, 1; WOELCKE,
bl. 212 en pi. X I I , 25; BABELON, Description, I, 373-375, 7-12; D S , Ы. 510; COUISSIN,

Equipement, 17, bl. 40.
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uitloopt in een dierekop. Eenvoudig als deze tropee is in haar opbouw,
toch vertoont zij een grote bijzonderheid die hier niet, zoals op de munten
van С Coelius Caldus, stilistisch kan worden gemotiveerd, nl. dat het
schild op een onnatuurlijke plaats aan de rechter zijde van het tropaion
is aangebracht (i).
Hetzelfde veroorlooft Caesar zich op een denarius met de afbeelding
van de geboeide Vercingetorix, gezeten voor een tropaion (afb. 27) (2). Op

Afb. 27

Afb. 28

dezelfde wijze is een tropaion van Spaanse wapenen samengesteld, dat op
een quinarius van Caesar tussen een krans en een schild staat en betrekking
heeft op de slag bij Munda (afb. 28) (3).
Op de oorlogen in Brittannië schijnt een vrij normaal tropaion
te duiden, met een schild links en een speer of zwaard in dreigende
aanvalshouding rechts (afb. 29). Aan zijn voet staat links een
strijd wagen en rechts een schild met twee speren en een
dierekop-trompet. Soms staan zij los van het tropaion,
maar dan weer zijn zij zo opgesteld, dat duidelijk blijkt
dat zij bij de tropee behoren, zodat wij ook hier
kunnen spreken van het overladen type in zijn eerste
Afb. 29
stadium (4).
Ook Caesar voegt dus allerlei tot nu toe onbekende elementen aan
het tropaion toe zonder echter tot een overdadige buitensporigheid te
geraken. Kwam de uitbreiding van het tropaion tot dusver voornamelijk
tot uiting in een opeenhoping van wapenen aan zijn voet, thans zullen
deze wapens worden opgetild en bevestigd worden aan de zijtakken van
het zegeteken, zodat het vaak topzwaar wordt. Het aantal wapenen staat
dan in generlei verhouding meer tot de bewapening van één man. Dit
(1) WOELCKE, Ы. 212 en pi. XII, 29; CMI, I, 17-18; BABELON, Description, I I ,
17, 25-26; GRUEBER, I, 3953-3958, bl. 505-506 en pi. XLIX, 12-13; COUISSIN, Equi
pement, 21, Ы. 42.
(2) BABELON, Description, II, 17, 28; GRUEBER, I, 3959, bl. 506 en pi. X L I X , 14;
COUISSIN, Eqmp:ment, 23, bl. 43.
(3) W O E L C K E , bl. 213 en pi. X I I , 36; BABELON, Description, I I , 18, 29; CMI, I,

16; D S , bl. 510 en opm. 20; GRUEBER, I, 3961, Ы. 507 en pi. X L I X , 16.
(4) GRUEBER, II, 70-71, bl. 363 en pi. C, 19; CMI, I, 15 ; BABELON, Description, II,
12, 12-13; DS, afb. 7118, Ы. 510; WOELCKE, Ы. 212 en pi. XII, 23; COUISSIN, Equipement,

18, Ы. 41 en afb. 8, Ы. 42.
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is ook niet meer nodig : het is immers van gewijd zegeteken geworden
tot een monument met de bedoeling niet zozeer aan de goden op beschei
den wijze eer en dank te brengen, maar de roem van de overwinning te
verheerlijken. De pronkzucht is niet langer tevreden met het eenvoudige
teken, dat met primitieve middelen op het slagveld werd opgericht en
aan de elementen overgelaten, maar vereist een 20 prachtig mogelijk uitge
doste tropee. De overladenheid is daarvan een uitdrukking.
Aan de top overladen tropaia komen voor het eerst voor
op denarii van Caesar (afb. 30). O p de keerzijde daarvan zit
aan de voet van een tropee van Spaanse en Gallische wapenen
rechts een gevangen vrouw in treurende houding, terwijl
Afb. 30
links een naakte, geboeide man knielend omkijkt naar het
zegeteken. Dit bestaat uit een paal met harnas en helm, terwijl
aan weerszijden een schild, een speer en een trompet met dierekop
symmetrisch zijn bevestigd (1).
De i e eeuw v. Chr. is aldus voor het tropaion van een bijzondere
rijkdom, doordat zij een grote verscheidenheid van vormen met zich
brengt; deze is zo groot, dat het ondoenlijk is op alle bijzonderheden te
wijzen. Daarom moge volstaan worden met een beknopte samenvatting,
te meer, omdat met type IV de nieuwe vormen zijn uitgeput. Het was
trouwens overbodig nieuwe typen te scheppen, aangezien het laatste
alle mogelijkheden bood voor verandering en afwisseling.
Type I В komt in deze tijd zelden voor. Type I C, een combinatie
van I A en I B, welke wij op de munten van Sulla aantroffen, vindt men
terug op munten van Antibes in Gallië, geslagen onder het stadhouderschap van M. Aemilius Lepidus in 78-77 v. Chr. (2).
Ook type II komt slechts sporadisch voor; het
evenwicht bij dit type, dat 20 kenmerkend was voor
de Griekse tropaia van deze vorm, wordt bij de Romeinen vaak verstoord door het verschil in vorm en
omvang van de schilden, zoals blijkt op een denarius
van Q. Caepio Brutus (afb. 31) (3).
Vaker vindt men type ΙΠ, soms 2elfs 2onder helm; de frequentie
ervan doet de suggestie, dat het een onvoltooid tropaion 2ou 2ijn, te
niet (4).

(1) GRUEBER, I I , 86-88, Ы. 368-369 en pi. Cl, 9; WOELCKE, Ы. 212 en pi. X I I ,
27; CMI, I, 14; COUISSIN, Equipement, 20, Ы. 42 en afb. 9.
(2) DURUY, I I , bl.

475.

(3) GRUEBER, II, 52-54, bl. 475-476 en pi. CXI, 10; CMI, I, 8; BABELON, Descrip
tion, I I , 115, 35 en 453, 22; WOELCKE, bl. 213 en pi. X I I , 38.

(4) Met helm b . v. R E I N A C H , Pierres gravées, pi. 31, 64, i bis en bl. 34. Zonder
helm ib., pi. 62, 5, nr. 59, 5 en bl. 62; FGS, 5982.
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In de i e eeuw van onze jaartelling keren alle bestaande tropaiontypen
terug. In het bijzonder treffen wij de typische variant I С nog aan op de
schouder klep van een uit Pergamon afkomstig harnas te Berlijn. Het
tropaion wordt gedragen door een Victoria (i).
Type ΠΙ komt evenals vroeger voor met (2) en zonder helm (3)
(resp. IH A en ΠΙ В).
Van type IV vertoont b. v. de Victoria van Carthago een tropaionvorm met een opeenhoping van wapenen aan de voet (IV A); in tegen
stelling hiermee zouden wij het tropaion met een overlading van wapenen
uitsluitend aan de zijarmen IV В kunnen noemen, terwijl de combinatie
van beide als IV С zou kunnen worden aangeduid.
Een mooi voorbeeld van dit laatste type zijn de zg. Trofei di Mario
op het Capitool, twee in getal. Oude afbeeldingen (4) tonen deze monu
menten in nog onbeschadigde toestand. Zij werden in 1587 verwijderd
van de resten van het Nymphaeum Alexandri aan het uiteinde van de
Aqua lulia, in welks nissen zij t. t. v. Alexander Severus waren opgesteld,
zoals zijn munten uit 226 tonen. Voordien sierden zij een zegemonument,
volgens Macrea een triomphboog van Domitianus (afb. 32-33) (5).
Beide tropaia bevatten een grote menigte wapenen, zowel aan de
armen als aan de voet, en bovendien van velerlei soort. Prachtig be
werkte schilden, sierlijk gevormde helmen, scheenplaten, zwaardscheden,
pijlkokers, een geschubd harnas aan het ene en een harige tuniek aan het
andere tropaion vormen hun tooi. Aan het ene overwegen de Romeinse
wapenen ; een gevangen vrouw, aan wier voeten vroeger spelende kinderen
zich bevonden, staat midden voor de tropee. Resten van gevleugelde
genii zijn aan weerszijden nog zichtbaar. Het andere tropaion bestaat
hoofdzakelijk uit barbaarse wapenen. Beide monumenten vertonen bij
al hun overladenheid welke de naam barok verdient, een grote mate van

(1)

HAGEMANN, Ы. 40 en afb. 54.

(2) WALTERS, Bronces, 1548 (bronzen tropaiophore Victoria te Londen).
(3) RRJ - , II, 1, Ы. 387, 7; DS, opm. 2, bl. 512; REINACH, Pyrrhus (Victoria met
tropaion te Napels).
(4) Van P. S. Bartoli, i 1700, G. Piranese, 1750 en P. Righetti, 1836.
(5) MAGREA, Ы. 131; BIENKOWSKI, De sìmulacris, 19, Ы. 40 en afb. 19, Ы. 39;
I D . , Celtes, bl. 195; H E L B I G , Führer, I, bl. 409-411; RM, X X X V I I I - X X X I X , 1923-4,
Ы. 190; AJA, XIII, 1909, bl. 517; XXXIII, 1929, bl. 234; SCHUMACHER, photo 5,
Ы.79;

MAASS, bl. 67 vv.; PAULY-WISSOWA,

70; DURRY, MAHEFK,

S. V. Tropaeum; JAI,

X L VI, 1931, Ы. 64 en

LU, 1935, bl. 77-80; RICHTER, bl. 318 (vgl. bl. 128); M O N T -

FAUCON, bl. 108-109 en 170; DURUY, I I , bl. 489; GSELL, bl. 115; LENORMANT; TEBO,
Ы. 85; W O E L C K E , bl. 158; D S , opm. 8, bl. 509; bl. 513; opm. 14, bl. 515; BAUMEISTER,
bl.

afb.

1531; R R R , I, 289-290; JORDAN, I, bl. 478; I I , bl. 517; BERNHART, bl. 139; KIB,

7, bl. 408; CMI, IV, 479.
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symmetrie. Hun compositie is voortreffelijk, zodat zij de prachtigste
nog bestaande tropaia genoemd mogen worden (i).

Afb. 32

(1) MACRF.A, bl.
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113.

Afb. 33

Op grond van het verschil in de aangewende wapens wordt wel eens
onderscheid gemaakt tussen een klassiek en een barbaars tropaion. Zoveel
is in ieder geval zeker, dat men zich blijkens de Trofei di Alario, welke
naam hun ten onrechte is toebedeeld, niet langer verplicht achtte tropeeën
uitsluitend op te bouwen uit vijandelijke uitrustingsstukken. Op dit
punt vond er een artistieke ontwikkeling plaats, welke mogelijk werd
75

bij het loslaten van de oorspronkelijke opvattingen ten aanzien van het
tropaion. Bij de wapens van het overwonnen volk voegen zich die van
de overwinnaar zelf; bepaalde wapens worden traditioneel en zonder
zijn triomphale betekenis te verliezen krijgt het tropaion een belangrijke
decoratieve functie, met het boven vermelde gevolg (i).
Het onderscheid tussen een klassiek en een barbaars tropaion treedt
duidelijk naar voren op een rechthoekige marmeren asurn, gevonden
in een grafkelder op de Colle di Concervino bij de Villa Magna, een
ontspanningsoord van de Romeinse keizers (2). Zij is met hoogreliëf
versierd; van de vier hoektropaia zijn er twee geheel en één gedeeltelijk
bewaard. De achterzijde vertoont een wapentropee die de vorm van een gewoon tropaion benadert. De wapenen zijn zowel van Romeinse als vreemde
herkomst. Van de hoektropaia is er één samengesteld uit harnas met
wapenrok, helm, enkele schilden van uiteenlopende vorm aan weerszijden,
alsmede een groot aantal speren, trompetten en andere voorwerpen. Het
andere tropaion draagt in de plaats van een harnas een gewaad met mantel.
Aandacht verdienen nog enkele uit Gallic afkomstige tropaia vanwege hun bijzonderheden.
Op de reliëfs van de triomphboog van Toulouse (3) die rond 20
n. Chr. werd gebouwd, komt een
tropaion voor, dat wel symmetrisch
van opzet, maar zeer overladen is door
een grote bos speren aan beide zijarmen.
De afbeelding bij Espérandieu vertoont in de plaats van een helm duidelijk een bekranste kop. Een mantel vervangt het schild; aan de voet zitten
twee gevangenen (afb. 34).
Eenzelfde topzware vorm, blijkbaar een kenmerk van Gallische tropaia, komt voor op de reliëfs van de
boog van Carpentras (4); één ervan
Afb. 34
vertoont zelfs nog zwaardere vormen,
doordat aan beide zijden niet slechts
keurig omwonden bundels speren zijn aangebracht, maar bovendien
schilden van verschillende vorm, dierekop-trompetten, pijlkokers en

(1) M A G R E A , Ы. 122-123.
(г) LovATELLi, pi. X I V , i e n 2.
(3)

D S , Ы. 513 en

515; PAULY-WISSOWA,

S. V. Triumphbogen,

kol. 4 2 2 ;

ESPÉ-

R A N D I E U , I, 820.

(4) D S , bl. 515 e n 517; R R R , I, 9 8 ; P A U L Y - W I S S O W A , S. V. Triumphbogen, k o l .
416-417; ib., s. v . Tropaeum.
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Gallische veldtekenen in symmetrische ordening zijn opeengestapeld,
terwijl een vexillum wappert boven de helm. Wat aan dit tropaion bovendien opvalt is zijn grote hoogte. In het algemeen is een tropee even hoog
als een mens of slechts een weinig hoger; de zojuist beschrevene is echter
meer dan twee maal zo hoog.
Nog vreemder en geheel op zich zelf staand is een tweede tropaion
aan deze boog. Duidelijk zichtbaar is
hier de tropaionstam, waaraan boven aan
beide zijden een grote koker met pijlen
is bevestigd. 0 e deksels van de kokers zijn
geopend en hangen omlaag; zij laten duidelijk de inhoud zien. Aan de stam bevinden zich nog enkele voorwerpen, die aan de
hand van de af beeldingen moeilijk kunnen
worden geïdentificeerd. Beneden onderscheidt men een zwaard en een dolk. Twee
gevangenen, een man en een vrouw, staan
met zware ketenen aan de stam gekluisterd.
Lang en massief zijn ook de tropaia
aan de triomphboog van Orange, die volgens sommigen in 21 n. Chr. aan Tiberius
werd gewijd, maar volgens Couissin nog
uit de i e eeuw v. Chr. stamt (1). Zij
onderscheiden zich slechts in zoverre van
de vorige, dat de richting van de wapens
meer verticaal is, waardoor het zegeteken
aan slankheid wint (afb. 35).
De lengte van de tropaionpaal valt
ook op op munten van Vespasianus met
de gevangen ludaea; op munten van
Domitianus met een gevangen Germaanse
man en vrouw is de lange tropaionpaal
geschubd, hetgeen aan een palmboom doet
denken. Deze zou gemotiveerd zijn bij
tropaia, die aan de nederlaag der Joden
herinneren en is misschien analoog ook op
munten met Germania Capta afgebeeld (2).
Afb. 3 5
(ι)

DS, Ы. 511,

513,

515 en afb.

7128,

bl. 517;

PAULY-WISSOWA, S. V. Tropaeum;

II, bl. 7 1 ; ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I, 111 en 260; R R R , I, 97, 383 en 202203; BAUMEISTER, III, bl.2143; COUISSIN, Frises; BREUIL, Apropos; CAGNAT-CHAPOT,
I, afb. 41, bl. 79; AJA,
X X I X , 1925, bl. 208.
(2) CMI, I, 135-137; K O E H N E , III, 23, Ы. 276 en 34, bl. 277; K O E P P , afb. 36,
DURUY,

bl.

54; DS, bl.

513

en afb.

7129,

bl.

517;

GSELL, bl.

189,

1.
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Een geheel aparte verschijning is een tropee zonder harnas op een
puxis in het Louvre met de voorstelling van de wolvin met de tweelingen,
en van Roma en Mars bij een tropaion; dit is met de rug tegen een
laurier geplaatst en bestaat uit scheenplaten, een rondas, een helm en een
rond schild (i).
In de 2 e eeuw n. Chr. komt het ten aanzien van de vorm van het tro
paion nauwelijks tot nieuwe ontwikkelingen. Met uitzondering van Ι В en С
komen alle typen voor. Gaarne wisselt men af door naast een klassiek
een barbaars tropaion te plaatsen, zoals dit geschiedt op de zuilen van
Traianus en M. Aurelius en op een sarkophaag (2). Opmerkelijk hoog is
weer een tropee op een munt van Antoninus Pius (3).
Het enige nieuwe van deze eeuw is een zuiver kruisvormige tropaionstam o. a. op een sarkophaag uit de Villa Lu do visi en
thans in het Thermenmuseum met de afbeelding van
Traianus, die de onderwerping van de Daciërs aanvaardt (4). In de verzameling Borghese bevindt zich een
sarkophaag met de voorstelling van een gevecht tussen
Romeinen en barbaren, omlijst door twee stijve, kruisvormige tropaia met staande gevangenen (afb. 36) (5).
Over het algemeen kan worden geconstateerd, dat
de overladenheid in deze tijd gematigd blijft; een uitzondering maken de tropaia op de zuilen van Traianus
en M. Aurelius. Meestal weet de kunstenaar zich echter
te beperken, niet alleen noodgedwongen — door gebrek
aan
Afb. 3 6
plaatsruimte of wanneer een tropaion gedragen wordt
—, maar ook anderzins. Hij legt er zich nl. op toe een
zo groot mogelijk kunstzinnig effect te bereiken door de wapens kunstig
te versieren en mooi te rangschikken. Dit tracht hij vooral te bereiken door
een symmetrische ordening of een kruisgewijze bevestiging. Dit laatste
geschiedt bij voorkeur met speren, schilden en scheenplaten. Slechts zelden
komt een evenwijdige schikking voor; hierdoor maakt het zegeteken een
zeer stijve indruk, wat wel de oorzaak zal zijn van het feit, dat deze rangschikking slechts bij uitzondering wordt aangetroffen. Het beginsel der
variado wordt, bij alle symmetrie, niet veronachtzaamd en vooral toegepast bij de schilden, waarbij ronde, ovale, vierhoekige en rechthoekige
elkander afwisselen.
Een enkel woord over tropaia met een menselijk aangezicht. Reeds
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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D E RIDDER, Bronces Іли ге, Π, 2958, Ы. 132 en pi. 105.
DuRUY, V, Ы. б і з .
СМ/, II, И 6 5 .
DS, opm. 4, bl. 516; DuRUY, V, Ы. 195; САН, platendeel V, 188-189.
R R R , III, 170, 4·

in de 4 e eeuw ν. Chr. vertoont een tropee op een munt van Bithunië
zeer duidelijk het gezicht van een mens (i). Elders kunnen op munten
van hetzelfde type een helm met wangkleppen en een neusbeschermer
worden onderscheiden (2).
In de i e eeuw v. Chr. vertoont een agaat twee Eroten die een
tropaion oprichten, dat op de plaats van de helm het hoofd van een
Eros heeft. De liefdegodjes plaatsen de tropee, die opgebouwd is op een knoestige
stam met twee zijtakken, juist op een voetstuk (afb. 37) (3).
In de i e eeuw n. Chr. vindt men een
tropee met een kop op het reliëf van de boog
van Toulouse (4). Het Museo Archeologico
te Palermo is in het bezit van een sarkophaag,
waarop het toneel van een strijd tussen
Romeinen en barbaren aan beide zijden
wordt afgesloten door een tropaion; het
rechtse schijnt een gezicht te hebben (5).
д£ь. 3 7
De aanwezigheid van een kop boven op
de tropaionpaal doet denken aan het gebruik om het afgekapte hoofd van
een vijand op een paal te spietsen. Het behoeft niet uitgesloten geacht te
worden, dat dit ook in de Grieks-Romeinse oudheid wel eens voorkwam;
de aangehaalde voorbeelden van tropaia met mensenkop kunnen in deze
richting wijzen en bevestigen de opvatting, dat men in een tropaion van
anthropomorphe bouw de wijding van een gesneuvelde tegenstander
moet zien.
De 3 e eeuw n. Chr. brengt een stilstand wat de vormenschat van het
tropaion betreft : het is over zijn hoogtepunt heen en gaat ook in de
kunst langzamerhand zijn einde tegemoet. Nieuwe variaties treden hoog
stens nog op in het omringende milieu. Van de bestaande typen komen
het hophtentropaion en het ontwapende type in mindere mate voor; het
symmetrische daarentegen is meer in trek.
Een typische vorm die alleen staat en uitmunt door een bijzondere
ijlheid, staat afgebeeld op een basis die in 295 door Scipio Orfitus werd
gewijd 1. o. M. SOLI SARAPIDI. Deze werd aangetroffen bij de kerk van
S. Sebastiano aan de Via Appia en laat zien, hoe Victoria een tropee op-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
bl. 555.

Monnaies, IV, 685 en pi. XXVI.
Monnaies, V, 2437 e n pi· LXVIII.
R E I N A C H , Pierres gravées, bl. izo en pi. 11 б, 41.
BI. 76.
BiENKOwsKi, Darstellungen der Gallier, bl. 43 en pi. Π, а; AJA,

XVII, 1913,
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richt in aanwezigheid van Roma (of Virtus ?). Het tropaion heeft geen
schilden; in de plaats daarvan hangt aan de ene, ver uitstekende zijtak een
pijlkoker, terwijl de andere voorzien is van twee speren die kruiselings
zijn bevestigd (i).
In de 4e, 5e en 6e eeuw komt het tropaion voornamelijk voor op
munten; meestal wordt het gedragen, zodat zijn afmetingen beperkt zijn;
zijn vorm is meestal symmetrisch.
Een Christusmonogram, dat o. m. op munten van Honorius (2)
staat afgebeeld naast een Victoria met tropaion en gevangene, toont aan,
hoezeer deze afbeelding tot een type was geworden dat behoorde tot de
vaste vormenschat van de numismatiek in die dagen.
Het is keizer lustinianus, die als laatste een medaillon laat slaan,
waarop een tropaion voorkomt. Voorafgegaan door een Victoria met
een tropee in de hand rijdt de vorst daar op zijn paard. Het tropaion vertoont het ontwapende type, een symbool als het ware van de weerloosheid
en de vergane glorie van het rijk (3).

(1)

RRR,

III,

188,

4; PAULY-WISSOWA, IV,

nt.

358,

kol.

1506;

HELBIG,

I, 871; STRONG, Roman Sculpture, bl. 312-313 en pi. XCVII; CIL, VI, 30782.
(2) CMI,
(3)
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VIII, 32; EDWARDS, 685, Ы. 116.

G N E C C H I , I, 1, bl. 40 en pi. 20,

4.

Führer,

HOOFDSTUK

IV

H E T TROPAION E N ZIJN
B E G E L E I D E N D E FIGUREN
De omgeving van het tropaion is van een zo grote verscheidenheid,
dat een systematische indeling daarvan noodzakelijk is. Uiteraard is het
de mens op de eerste plaats, die als oprichter van de tropee met haar
in verbinding treedt. Tegelijkertijd komen echter ook godheden daarbij
voor; hierover zal in een tweede paragraaf worden gehandeld. Vervolgens
wordt de tropee beschouwd in verbinding met dieren en tot slot te
midden van voorwerpen en symbolische tekens.
i. — H E T TROPAION IN EEN MILIEU VAN MENSEN

A priori kan men overwinnaar en overwonnene bij een tropaion
verwachten; in verband met het al dan niet beëindigd zijn van de strijd
kan men onderscheiden :
I. — H e t t r o p a i o n

te m i d d e n

van

strijdtonelen

Reeds enkele malen werd geconstateerd, dat een tropee was opgericht vóór het einde van de strijd (i). Dit vindt men vooral op Sarkophagen uit de 2 e eeuw n. Chr. Daarbij moeten die gevallen worden
afgezonderd, waarbij tropaia een strijdscène omlijsten, daar de zegetekenen
in dit geval slechts een compositionele functie hebben en van geen werkelijke betekenis behoeven te zijn in het afgebeelde tafereel. Op andere
Sarkophagen zijn zij dit echter wel, doordat zij midden in het strijdgewoel staan (2).
Zo zit op een van de Palatijn afkomstige sarkophaag een geketende
man bij een tropaion gehurkt, terwijl een soldaat een geweldige uithaal
doet; ook de rest van een paard en een wagen zijn nog zichtbaar (3).
(1) Heroón van Gjólbasji-Trusa (Ы. 62); fries van de Nike-tempel te Athene
(bl. 52); Etrurische vaas (Ы. 67); vgl. de schede van een zwaard uit Trichonion (Ы. 137).
Zie ook Ы. 47.
(2) Fragm. van een sarkophaag in het Palazzo Giustiniani : MATZ-VON D U H N ,
3330 en DS, Ы. 517; sarkophaag uit San Zenone (bl. 138).
(3)

MATZ-VON D U H N ,

3321.
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Tropaiophore soldaten omlijsten een strijd tussen Romeinen en
barbaren op een sarkophaag in de Villa Ludovisi, afkomstig van de
Porta San Lorenzo. Aan de rechter zijde staat te midden van andere
strijders nog een tropaiophoor soldaat (i).
Op een gebeeldhouwde sarkophaag in Belvedere speelt zich bij een
tropee de strijd om het lijk van een Amazone af (2).
Het gevecht is ongeveer afgelopen op een lijkkist, gevonden aan
de Via Collatina te Rome. Op de linker hoek staat een tropee; een gevangene wordt gevoerd naar een tropaion in het midden, waaronder reeds
een andere gevangene zit; vrouw en kind staan er bij. Een soldaat bevestigt een zwaard aan het zegeteken. Het volgend toneel beeldt uit, hoe
een gevangene door een soldaat voortgeduwd wordt naar de keizer ( ?),
die daar in heroïsche naaktheid gezeten is. Achter hem vormt een symmetrisch tropaion, waaronder een gevangene zit, de afsluiting (3).
Afgezien van deze weinig talrijke gevallen, die een bewijs te meer
vormen, dat men een tropee eerst behoorde op te richten na afloop van
het gevecht, onderscheiden wij verder in hoofdzaak twee groepen,
naargelang na afloop van de strijd de overwinnaar of de overwonnene
de hoofdpersoon is bij een tropee.
II. — D e o v e r w i n n a a r

bij een tropaion

Ofschoon niet alle materiaal steeds in nauwkeurig begrensde
rubrieken ondergebracht kan worden, kunnen toch in grote lijnen de
volgende kategorieën worden onderscheiden :
A. — De overwinnaar richt een tropaion op
Deze handeling speelt zich af in verschillende stadia :
1. De overwinnaar bevestigt wapenen aan een tropee.
Een toneeltje als dit zien wij waarschijnlijk voor het eerst op een
gemme met de afbeelding van de gewonde Othruades, die al zijn krachten
verzamelt om nog vóór zijn dood een tropaion tot stand te brengen (4).
Niet alleen mannen, ook vrouwen richten een tropaion op. Zo op
een Lukische sarkophaag, waarschijnlijk uit de 2 e eeuw v. Chr. waarop
de roof van het Palladion door Odusseus en Diomedes afgebeeld staat.
(1)

S C H R E I B E R , I 8 6 , Ы. 189.

(ζ)

R O B E R T , Ы. I O I V . e n p i . X X X I V ,

(3) D S , Ы. 516-517; Notizie
(4)

Ы. 501.
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CHABOUILLET,

80 a.

degli scavi, 1908, Ы 234-241.

3 5 0 1 ; LippoLD,

5 1 , 1-3;

KRAUSE,

Pyrgoteles,

Ы.

241; D S ,

Rechts hiervan bevestigt een halfnaakte vrouw van onzekere identiteit
een speer aan het zegeteken, dat reeds helm, harnas en scheenplaten draagt.
Twee schilden en een knods staan tegen de voet van de stam. Een man
in heroïsche naaktheid staat rechts. Von Duhn wH in de vrouw Aphrodite
zien, Robert ziet in de figuren echter Diomedes en Aigialeia na de val
van Thebai (i).
Een vrouw als oprichtster van een tropee komt ook nog voor op de
reliëfs van de tempel van Hekate te Lagina (2). Meestal is het echter een
man die dit doet. Op een Pompeiaans fresco bevestigt deze in aanwezigheid van Victoria een vexillum aan een tropee (3). Een combinatie als
deze komt meer voor, vooral op gemmen uit de I e eeuw v. Chr., zij het
zonder Victoria. Op een gemme met de legende VRBANVS draagt hij een
lans en een mantel naar het zegeteken (4). Elders hangt een
baardige krijger in volle wapenrusting een zwaard aan een
tropee (afb. 38) (5). Dan weer bevestigt een soldaat met baard
(Mars ?) een pijl eraan (6), terwijl op een gemme met het opschrift
L. MV. SAL. een zittende man een zwaard en een schild aan een
д£ь. 38
tropaion hangt (7). Andere gemmen vertonen de af beelding van
twee soldaten die een tropee oprichten (8). Op munten verschijnt de voor
stelling van een man (de keizer), bezig met de opbouw van een tropaion,

Afb. 39

Afb. 40

eveneens (afb. 39 en 40) (9). Uitgebreid met gevangenen komt zij reeds
voor tijdens de republiek.
(1) V O N D U H N , AM,

I I , 1877, bl. 132-137 en pi. X I ; ROBERT, Ы. 147-148 en

pi. L, 138 с; R R R , Π, 337» 2 ·
(ζ) Bl. 162.
(3) Bl. 118. Vgl. een medaillon met een analoge afbeelding, bl. 164.
(4) F GS, 7627.
(5) FGS, 4439-4441.
(6) FAG, XXX, 10.
(7) WALTERS, Gems, 2073, pi. XXVI.
(8) FGS, 727 en 4442.
(9) Constantijn I (CM/, VII, 495 ; G N E C C H I , I, 48-49, Ы. 19 en pi. 7,15 ; VIERORDT,

pi. LIX, 2649); Constantijn I I (CAÍ/, VII, 178; GNECCHI, I, 13, bl. 25 en pi. 9, 4); Constantius II (CM/, VII, 180-181; 195).
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Op een groot historisch feit, de slag bij Pudna, hebben munten
van Paullus Aemilius Lepidus van rond 55 v. Chr. betrekking. O p
hun keerzijde hangt een grote figuur (Aemilius) een voorwerp aan
een tropaion; links daarvan staan een grotere en twee kleinere
gestalten, waarin men gemakkelijk Perseus en zijn zonen kan vermoeden (1).
Een van de prachtigste stukken met de afbeelding van een tropaion
uit de tijd van Augustus is wel de beroemde Gemma Augustea te Wenen,
die betrekking heeft op Tiberius' triomph over de Pannoniërs. Op de
benedenste helft van deze steen wordt de zege van Tiberius tot uitdrukking gebracht in de oprichting van een tropaion. Aan de nog op de grond
liggende paal zijn reeds harnas, helm en schild bevestigd; enige soldaten
zetten dan de stam rechtop en plaatsen hem in een tevoren gemaakt gat.
Een gevangen man en vrouw kijken, zittend op de grond, grimmig toe,
terwijl rechts nog een paar gevangenen naderbij gesleurd worden (2).
Een momentopname van de oprichting van een tropaion als deze treft
men in de oudheid nauwelijks aan; meestal immers betreffen afbeeldingen
hiervan uitsluitend het aanbrengen van wapens (3), een inschrift of een
krans.
2. D e overwinnaar offert bij e e n tropaion.

Reeds op de balustrade rond de Nike-tempel vindt men enkele
zegegodinnen bezig met runderoffers, terwijl andere tropaia oprichten (4).
Ook de overwinnaar zelf brengt wel eens een stieroffer, zoals blijkt uit
een Attische pelike uit Megara; bovendien nadert hierop aan de andere
kant van het zegeteken een offerdienaar met een ram en een offerschaal (5).
Dat de overwinnaars ook gevangenen afslachtten bij een tropaion toont
de fries van het heroön van Gjölbasji-Trusa (6).

(1) GRUEBER, I , 3373-3376 en pi. XLIII, 8; WOELCKE, bl. 212 en pi. X I I , 24;
BABELON, Description, I, 122, 10; D S , opm. 1, bl. 509 en afb. 7117; Guide Coins, I I ,
11, Ы. 2б.
(2)

D S , bl. 513 en 515; FAG,

L V I ; BABELON, Gravure, afb. 113, Ы. 155;

AJA,

X L I I I , 1939, Ы. 307 ν ; SCHUMACHER, 2, bl. 14-15; E I C H L E R - K R I S , 7, bl. 52-56; S.
R E I N A C H , Pierres gravees, bl. 2-3 en pi. I, 1; R R R , I I , 144; KIB, afb. 2, bl. 396; BLÜMLEIN, afb. 184, bl. 63.

(3) Sarkophaag van de Via Collatina (bl. 82); munt van Traianus (CMI, II, 254);
munt van Constantius II (CMI, VII, 312 en 315; VIERORDT, 2744; G N E C C H I , II, 60
en pi. 137, 12; FROEHNER, bl. 306); munt van Constane I (CMI, VII, 186-187; MAURICE,
I, pi. X V , 7 en bl. 159).
(4) Bl. 114.
(5) Bl. 78.
(6) Bl. 62.
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Van bijzonder belang is een uit Griekenland afkomstig archaïserend
reliëf uit de i e eeuw v. Chr. (afb. 41). Links van een tropaion staat hierop
een vrouw, die uit een
kan een vloeistof uitgiet in een schaal;
langs de tropaionpaal
kronkelt zich een
slang omhoog om
van de vloeistof te
gaan likken. Een soldaat kijkt van rechts
toe ; achter hem staat
zijn paard en zijn
dienaar. De slang zou
volgens FriederichsWolters er op wijzen,
Afb. 41
dat de soldaat een
heroos is; inderdaad vertoont hij zich in een heroïsche naaktheid en
draagt hij slechts een manteltje over de arm. Reinach verklaart de scène
als een libatie ter ere van een soldaat, maar spreekt niet over de slang,
die als symbool van een aardgodheid door haar aanwezigheid de eerste
verklaring lijkt te bevestigen (1).
Het doden van een gevangene voor een tropaion door de overwinnaar wordt slechts zelden afgebeeld en na de i e eeuw v. Chr. in het
geheel niet meer (2). Twee maal vindt men nadien nog de voorstelling
van een stieroffer bij een tropee door zegegodinnen (3).
In het algemeen zijn echter de religieuze plechtigheden bij een
tropaion van een minder bloedig karakter (4).
3. D e overwinnaar bekranst zijn tropaion.

De bekransing van een voltooid tropaion door de overwinnaar
treft men eerst laat aan. Zij komt voor het eerst voor op een gemme
uit de I e eeuw v. Chr (5). Vanaf de 2 e eeuw n. Chr. vindt men haar vooral

(1) FW, 437; R R R , 11,497, 3.
(2) Krater in de collectie Lanckoronski, Wenen, Ы. 123, opm. 2.
(3) Torso uit Mantua uit lulisch-Claudische tijd (Ы. 126) en een uit Nola uit de
2 e eeuw (Ы. 126).
(4) Zalfflesje te Berlijn met de lustratio van Caligula (Ы. 157) en munt van C.
Coelius Caldus met lectisternium (bl. 70).
(5) WALTERS, Gems, 2072, pi. XXVI.
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op munten; hierop is het de keizer die, gekleed in krijgstenue, een tropee
tooit met een krans (i).
Op een munt van Gallienus is de scène nog uitgebreid, doordat de
keizer bij het bekransen van een tropee met gevangenen op zijn beurt
door een Victoria met palmtak wordt bekranst (2).
4 . D e overwinnaar schrijft op het schild v a n e e n tropaion.

Bepaald zeldzaam is de voorstelling van een overwinnaar die een
inscriptie aanbrengt op het schild van een tropee; zij komt uitsluitend voor
op twee gemmen uit de I e eeuw v. Chr. Op de ene schrijft een soldaat in
volle wapenrusting al knielend op een schild dat aan een tropaionpaal
hangt, terwijl harnas en helm nog op de grond staan (3). De andere vertoont een jeugdige held die het schild van een tropee beschrijft, aan de
voet waarvan een verslagen vijand ligt. Onder de tropee Hgt nog een
schild, waaronder een dode met baard (4).

B. — De overwinnaar met %j,jn voltooid tropaion
De in het voorgaande beschreven handeUngen kunnen alle beschouwd
worden als behorende bij de oprichting van een tropee. Uiteraard zijn er
grensgevallen; hiertoe zou men de afbeelding op een Atheense munt
uit de tijd van Hadrianus kunnen rekenen, waarop „Miltiades" een
gevangen Pers naar een tropaion sleept, een late herinnering aan de
Perzische Oorlogen (5), en niet alleen deze, maar alle gevallen, waarin
gevangenen naar een tropaion worden gesleurd, hetzij om afgeslacht te
worden, hetzij om er aan vastgeklonken te worden.
Allerlei toneeltjes spelen zich bij een voltooid tropaion af. Zo neemt
de overwinnaar voor een tropee de onderwerping van zijn tegenstander
aan (6). Een bijzondere scène vertoont een Italische gemme. Hierop staat
in het midden een vrouw in een lang gewaad en trekt aan een band het
lijk van een jongeman omhoog. Rechts verwijdert zich een man met
(1) Zonder gevangenen (Saloninus : CMI, V, 37, 67 en 77-78; Constantijn I :
CMI, VII, 496); met één gevangene (Gallienus : CMI, V, 1262; Probus : CMI, VI,
844 en 864-868); met twee gevangenen (Commodus : САП, III, 420 en 443; Caracalla :
CMI, IV, 671 ; Aurelianus : CMI, VI, 72; Frobus : CMI, VI, 863; Diocletianus : CMI,
VI, 513; Maximianus Herculius : CMI, VI, 608).
(г)

CMI,

V,

1268;

G N E C C H I , II, 34, Ы.

(3) H E N K E L , 1607 en pi. LXXVI,

(4) FGS,
(5)
H E A D , bl.

109

en pi.

115,

2.

192.

6489.

IMHOOF-BLUMER-GARDNER, Ы.

iji,

pi.

ЕЕ

П-

ІІІ;

WOELCKE, bl.

327.

(6) Murcus en Asia (Ы. 162); Traianus en de Daciërs (bl. 78).
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155;

omgewend hoofd; een andere man zit links voor een tropaion. Als verklaring wordt gedacht aan Odusseus na de moord op de vrijers (i).
Meer verbreid dan deze op zich zelf staande gevallen zijn een aantal
voorstellingen, waarvan sommige zijn uitgegroeid tot een vast type.
i . D e overwinnaar b e s c h o u w t zijn tropaion.

Dit toneeltje is door zijn grote verscheidenheid wel het minst
stereotiep. Reeds in de 5e eeuw v. Chr. vonden wij de overwinnaar bij
zijn tropaion op een basis van de Akropolis (2). In de 2 e eeuw v. Chr.
treft men een heroos aan bij een tropee op een bas-reliëf in het Louvre (3).
En op een sardonyx te Luna staat eveneens een soldaat, leunend op zijn
speer, een tropaion te bekijken (4).
Uit Magnesia aan de Maiandros komt een fragmentarisch bewaard
beeld uit de i e eeuw n. Chr. met een enigszins afwijkende voorstelling :
het is die van een heroos met een tropaion, samengesteld uit een paal
en een harnas, aan zijn voeten. Het beeld werd aangetroffen in een gebouw
ten noord-westen van het theater (5).
Alexander is de naam, die gegeven wordt aan een onbeklede man
met helm, die te midden van een kleine groep mensen voor een tropaion
staat; het beeldwerk is afkomstig uit Gabiae (6). In dit kader past ook een
carneo te Wenen met de afbeelding van een heroïsch-naakte keizer naast
een tropee met zittende, geboeide gevangene (7).
Elders weer zit een naakte jongeling voor een tropaion, terwijl
een jongeman met een paard naast hem staat (8). Een fragment van een
reliëf uit Veii, dat eveneens uit de i e eeuw n. Chr. stamt, vertoont boven
een baardige kop, terwijl rechts aan een boomstan een ruige pels hangt.
Hierboven bevindt zich een helm met twee horens, rechts ervan een ovaal
schild. Verder omvat dit zegeteken nog een afhangende doek met franjes,
waarschijnlijk een vexillum (9). Een baarddragende soldaat treft men
ook nog aan op een in ander verband nader te bespreken reliëf, afkomstig
uit de stadsmuur te Mainz (10).

Ί ) FAG, XXIV, 14.
>) BI. 64.
'3) Catalogue sommaire, 551, Ы. 30; RRJ - , I, Ы. 82.
\A) DS, Ы. J I 7 .
'5) MENDEL, Catalogue sculptures, II, 601, bl. 335 ·; R R J , IV, 362, 4·
'6) Thans in de verzameling Borghese : Catalogue sommaire, 2301, bl. 32.
>) RAÍ, L, 1935, pi. X X I V , 5.
[8) FGS, 7626.
'9)
'10)

BENNDORF-SCHÖNE,
Bl.

279,

Ы.

179.

147.
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Een mooi stuk werk is de uit Orbetello afkomstige kelk met de naam
Hilario L. Avillii Surae, thans in het Antiquarium te Berlijn (afb. 42) (1).
Slechts voor de helft is hij tot ons gekomen; op dit bewaarde gedeelte staan
vier tropaia, die telkens door een staande figuur van elkander worden gescheiden. Voor zover de fragmentarische toestand een oordeel toelaat,
zijn de diametraal tegenover elkaar staande tropeeën in structuur aan
elkander gelijk. De ene is opgebouwd uit helm, harnas, twee scheenplaten
die schuin aan de stam bevestigd zijn, en aan beide zijden een in vol vooraanzicht bevestigd sierlijk bewerkt schild, waarachter telkens twee speren
kruiselings zijn aangebracht. Het andere tropaion is met een tuniek
bekleed en draagt een ovaal en een hexagonaal schild, eveneens in vooraanblik. Tussen de beide volledig zichtbare tropaia staat de overwinnaar
in heroïsche naaktheid en laat zijn hand leunen op een speer; hij kijkt naar
de barbaarse tropee, aan de andere zijde waarvan een treurende vrouw,
symbool van de overwonnen natie, staat. Gedeelten van dergelijke figuren
zijn bij de twee beschadigde tropaia eveneens zichtbaar. De kelk dateert
uit de tijd rond 15 v. Chr. tot 21η. Chr. en heeft wel betrekking op keizer
Augustus.
In het oosten is het nog Rheskouporis Π van de Skuthen (69-94
n. Chr.), die op munten zijn eigen naar een tropee gewende beeltenis
laat aanbrengen tussen twee zittende gevangenen (2).
Op Romeinse munten treffen wij vooral de keizer bij een tropaion
aan. Op in Kreta geslagen munten van Traianus zit
een treurende Armenia tussen een tropee en de kei
zer, die in de rechter hand een Victoria draagt (3).
Dan weer schrijdt hij tussen twee zegetekenen naar
voren (4). Antoninus fungeert als toeschouwer bij
de oprichting van een tropee door Victoria (5).
Later vindt men de keizer bij een tropee met twee
gevangenen (6). Het is M. Aurelius die een bij
zonder type invoert, doordat hij op sommige van
zijn munten zijn eigen beeltenis laat aanbrengen
met een speer in de linker en een omlaag gerichte
Afb. 43

(1) OxÉ, 220, Ы. 97-98 en pi. LU, a en b ; BJ, CXXXVIII, 1933, bl. 90 vv.;
DRAGENDORFF, Darstellungen, afb. 1, Ы. 306.

(z) W O E L C K E , bl. 206 en pi. XI, 50-51; S. R E I N A C H , Antiquités du Bosphore
cimmérien, 2 Ы. 131 en pi. LXXXVI, 2.
(3) BiENKOwsKi, De simulacris, 8, bl. 32-34.
(4) Munt uit 116 : CMl, II, 356.
(5) Bl. 116.
(6) Postumus {CMl, VI, 403-404); Constantijn II (CMl, VII, 234); Constantius I I
(CMl, VII, 313).
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tak in de rechter hand, staande naast een tropaion (afb. 43) (1). Verscheidene keizers volgen dit na (2).
2. D e overwinnaar Iaat zijn hand rusten o p e e n tropaion.

Herhaaldelijk blijkt in deze materie de grote scheppingskracht van
de periode van M. Aurelius. Deze komt o. m. tot uiting in een beeld
uit Moutali, dat de keizer voorstelt, terwijl hij met zijn linker hand steunt
op een tropaion (type III) dat leunt tegen een boomstam (afb. 44) (3).

<- Afb. 44

Een dergelijke voorstelling komt ook voor op een van zijn munten
uit 178, waarop de keizer in militair tenue met zijn rechter hand op een
tropee steunt, aan welks voet twee gevangenen zitten (4). Met bepaalde
variaties vooral ten aanzien van de gevangenen keert dezelfde voorstelling
op munten van andere keizers terug (afb. 45) (5), evenals op een Griekse
munt uit Nikaia, waarop de gevangene de handen uitstrekt naar de keizer (6).
(1) CMI, III, 394-397 en 633 ;VIERORDT, p i . X X X V I , 1598; RAÍ, L, 1935, pi. I X , 3 .
(2) Commodus (RAÍ, L, 1935, pi. I X , 2); Caracalla (САП, IV, 503-507); Geta
(CMI, IV, 156-158 en 163; RAÍ, L, 1935, pi. Π, 9); Saloninus (met twee gevangenen :
CMI, V, 64).
(3) MENDEL, Catalogue sculptures. III, 1390, bl. 600-601.
(4)

G N E C C H I , I I , 23, bl. 29 en pi. 60, 9.

(5) L. Verus (met treurende Armenia : GNECCHI, II, 5 en 7, bl. 45 en pi. 72, 4
en 6; CMI, III, 350); Commodus (met twee wenende gevangenen : CMI, III, 868 en
913 ; G N E C C H I , II, 153-154, bl. 68-69 e

n

P^· 8 8 > ^ " 7 ! FROEHNER, bl. 120); Postumus (CMI,

VI, 434); Constantijn II (met één gevangene : GNECCHI, II, 17, bl. 142 en pi. 134, 5).
(6) WBR, 1, 3, 233, bl. 428 en pi. LXXIII, 5 (L. Verus).
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Op enkele bijzondere voorstellingen zij hier nog gewezen. Een
reliëf aan de smalle zijde van een sarkophaag in de dom te Massara laat
zien hoe een Amazone zich naar rechts begeeft met een tweesnijdende bijl
en een rond schild in de linker hand, terwijl zij haar rechter hand legt
op een staf met helm, harnas en schild, wat wel niets anders kan zijn dan
een tropaion (i). Overigens waren na afloop van de strijd niet de Amazonen
de overwinnaars, zoals de voorzijde toont, waar de nederlaag en de dood
van hun koningin staat afgebeeld.
Alleen tot munten van Magnentius beperkt is de voorstelling van
een Romeins burger met toga en hoofddeksel, die samen met Libertas
een tropee vasthoudt (2).
3 . Victoria bekranst d e overwinnaar bij zijn tropaion.

De voorstelling van de bekransing van de overwinnaar voor zijn
tropaion, die wij reeds op een munt van Gallienus (3) aantroffen, plaatst
wel speciaal de menselijke roem op de voorgrond en is dan ook vrij laat :
zij dateert uit de i e eeuw n. Chr.
In het Amphitheatrum Flavianum waren de plafonds oorspronkelijk met reliëfwerk versierd, dat wij kennen uit tekeningen uit de 16e
eeuw (4). Waarschijnlijk in het middenschip bevond zich een reliëf met
een vrouw en een man, tot wie van rechts een Victoria met een krans
in de opgeheven hand nadert. Achter haar staat een tropaion, waaraan
men een harnas en scheenplaten kan onderscheiden. Ook in de noordelijke zijbeuk van de zuilenhal kwamen tropaia voor, voorzien van een
tunica in plaats van een harnas (5).
Te Pompeii vindt men een dergelijk tafereel op een wandschildering
in het Pantheon. Een jong soldaat zit op een hoop wapens en draagt een
eigenaardige kroon op het hoofd. In de linker hand houdt hij een zwaard
en met de rechter steunt hij op een tropee. Naast hem staat Victoria, met
witte banden in het haar; links draagt zij een palmtak en met de rechter
hand houdt zij een krans boven het hoofd van de soldaat. Volgens Duruy
houdt deze het zegeteken als een scepter vast en zou zijn houding aan
Nerva doen denken (6).
Ook in de 2 e eeuw komt een voorstelling als deze voor. Bij een met
ronde en zeshoekige schilden behangen tropee op een reliëf te Modena
(1) R R R , III, 58, 3 : ROBERT, bl. 106 en pi. X X X V I , 86 b.

(2) CMI, VIII, 52.
(3) Bl. 86.
(4) Uit de verzameling Destailleur, thans in de Staatliche Kunstbibliothek te
Berlijn.
(5) KAHLER, Parerga, afb. 57, bl. 257 en 58, bl. 258.
(6) HELDIG, Wandgemälde, 940; DURUY, III, bl. 49; D S , bl. 514-515 (vgl. KIB,

4°3. З)·
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knielt een barbaar; rechts hiervan staat een militair, tot wie een Victoria
nadert met een palmtak in de linker hand; zij zet een krans op het hoofd
van de soldaat. Een schild aan de rechter zijde behoorde misschien tot
een tweede tropaion (i).
Opvallend weinig komt het tafereel op munten voor. Behalve bij
Gallienus vindt men het bij Antoninus Pius, die door Victoria bekranst
wordt terwijl hij op zijn paard gezeten is (2).
Op een munt van Alexander Severus uit 231
schrijdt de keizer, in militair tenue en gewapend
met een speer, met een soldaat naar rechts;
de laatste draagt een speer en een tropee. De
keizer wordt intussen door Victoria bekranst (afb. 46) (3 ). Het laatst komt de bekransing van de keizer door Victoria bij een
tropaion voor op munten van Trebonianus
Gallus van het Astarte-type (4).
Afb. 46
Ook op gemmen is het toneeltje zeldzaam;
op een exemplaar uit de tijd van Traianus wordt
de keizer al zittend door de zegegodin gekroond; voor hem staat een
tropaion, waaronder een gevangene hurkt (5).

C. — De tropaiophore overwinnaar
De beeltenis van een tropaiophore overwinnaar kwam in de i e eeuw
v. Chr. op en is een Romeinse vinding. Meestal is het tropaion niet meer
dan een symbool van de overwinning en een verheerlijking van de menselijke roem op de eerste plaats.
1. D e tropaiophore overwinnaar in het a l g e m e e n .

De oudste afbeelding hiervan komt voor op munten
van M. Aemilius Lepidus, geslagen rond 65 v. Chr. (afb. 47).
Zijn denarii vertonen het ruiterstandbeeld van Lepidus, die
volgens de legende AN(nos) XV PR(aetextatus) H(ostem)
Afb. 47
O(ccidit) C(ivem) S(ervavit), en in zijn hand een tropaion
draagt. In verband hiermee wijst Weege op de wijze, waarop de Osci
(1)

DÜTSCHKE, V,

854,

Ы.

354.

(2) CMl, II, 1182; GNECCHI, II, 26, Ы. 12 en pi. 45, 8 (zonder of met een staande
en een zittende gevangene).
(3)

CMl,

IV,

593;

G N E C C H I , II, 30 Ы.

(4) BI. 161.
(5) Galette archéologique, 1875, Ы. 96.
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en pi.

100,

6; FROEHNER, Ы.

175.

de wapenrok van de verslagen vijand aan een speer over de schouder
droegen (i).
Een tropaion in handen van een triumphator komt kort daarop voor
op een serratus van M. luventius Laterensis (2); ook op de fries van de
tempel van Hekate te Lagina vindt men er een (3), alsmede op het sluit
stuk boven de doorgang van de zegeboog van Septimius Severus (4).
Tropaiophore soldaten zijn het waarschijnlijk, die op een munt van
Nero een beeldgroep van de keizer in een quadriga tussen Pax en Victoria
op een triomphboog flankeren (5). Hetzelfde geschiedt op Sarkophagen
in de Villa Ludovisi, waarop zij de omlijsting vormen van een strijd
toneel (6) ; op een sarkophaag uit Souk Harras (Thagaste), evenals de vorige
uit de 2 e eeuw n. Chr., zijn het tropaiophore Amazonen, die de groep van
Achilleus en Penthesileia te midden van een Amazonomachie omgeven (7).
Als bekroning van een gebouw met acht zuilen — waarschijnlijk
de door Antoninus Pius in 158-160 herstelde aedes divi Augusti — vindt
men een vermoedelijk tropaiophoor soldaat op munten van deze vorst (8).
Sedert de 3 e eeuw is het vooral de keizer zelf, die
evenals Mars op munten wordt afgebeeld met een
tropee in de hand. Alexander Severus maakt hiermee
een begin (9). Verscheidene keizers volgen dit voor
beeld na (10У De gebruikelijke variaties komen hier
bij voor (afb. 48) (11).
Bijzondere vermelding verdient alleen nog een
munt met de beeldenaar van de beide Licinii, die
Afb. 48
(I) DS, bl. 508

en afb. 7114; BABELON, Description, I, 127, 20-22;

JAT,

X X I V , 1909, bl. 136 ( W E E G E ) ; DURUY, II, bl. 69; GRUEBER, I, 3638-3647, bl. 447-449

en pi. XLVI, 2-8 (vgl. VAL. MAX., I l l , ι, ι ) .
(г) Omstreeks 62 ν. Chr. : RECLINO, bl. 89-90.
(3) Bl. 162.
(4) BAUMEISTER, afb.

1985 en pi. L X X X V ; vgl. MONTFAUCON, Ы. 235, over de

triomphboog „de Portogallo".
(5) CMI, I, 306-308.
(6) ΛΑ,
1936, kol. 241-242 en afb. 1 ; vgl. de sarkophaag van de Porta San
Lorenzo (bl. 82).
(7) ROBERT, bl. 120-121 en pi. XLII, 97.
(8) CMI, II, 3-12.
(9) CMI, IV, 296 en 5 8 5 (met tropee en speer) ; CMI, IV, 5 94 (in gezelschap van
zes praetorianen).
(10) Postumus (CMI, VI, 412-413); Victorinus (САП, VI, 94-95); Aurelianus
(CM/, VI, 78); Constantijn II (CMI, VII, 242); Romulus (DS, bl. 514 en afb. 7124).
(II) Tropaiophore keizer laat hand rusten op een schild (Constantijn I : CMI,
VII, 241; G N E C C H I , I, 28, bl. 17 en pi. 7, 7); keizer met speer en tropee tussen twee
gevangenen (Constantijn I : CMI, VII, 238-239; VIERORDT, pi. LIX, 2643; G N E C C H I ,
I, 23 en pi. 7, 5; Constantius II : CMI, VII, 320-321); keizer met schild en tropee
tussen twee gevangenen (Constantius II : CMI, VII, 324; Constane I : CMI, VII, 190191;

MAURICE, I, bl.

160

en pi. XVI,

3).
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samen een tropaion vasthouden (i), en een van Theodosius, waarop hij
zelf staat afgebeeld met een speer, waaraan een tropee is bevestigd, en
met een globe die een Victoriabeeldje draagt (2). Op een religieuze
dans van de cultus van Mars Victor Pacifer zou tenslotte een reliëf in
de Villa Albani betrekking hebben, waarop vijf dragers van een
tropaion zich naar rechts bewegen (3).
2. Het tropaiophore Romulus-type.

Met een enkel woord werd reeds aangeduid, dat de juiste identiteit
van de drager van een tropaion niet steeds vaststaat; vele beschrijvingen
spreken niet van de keizer, maar van een soldaat met een tropaion. Het
is echter bovendien niet uitgesloten,
dat men in sommige gevallen de oorlogsgod zelf voor zich heeft, die immers met dezelfde attributen is toegerust als de zoeven genoemden. Daarnaast vindt men herhaaldelijk „Romulus
met de spolia van Acron" vermeld.
Deze spolia bestaan blijkens de afbeeldingen uit een tropee.
Een wandschildering in een huis
aan de Via dell'Abondanza te Pompeii
vertoont hem voor het eerst; zij zou
herinneren aan het standbeeld van
Romulus, dat te Rome op het Forum
van Augustus stond (afb. 49) (4).
Moge zijn identiteit hier al in
twijfel getrokken kunnen worden, op
een munt van Hadrianus wordt zij
bevestigd door de inscriptie ROMVLO
Afb. 49
CONDITORI (5).

Op munten van Antoninus Pius verschijnt dezelfde figuur met speer
en tropee volgens de legende als Romulus Augustus (6). Al dan niet naamloos komt zij op munten van verschillende keizers voor (7) ; het bekleed(1) BI. 161-162.
(2) CMI,
ІП, 74.
(3) ARNDT-LIPPOLD, 3563 a.

(4) Mostra, 47, bl. 37 en pi. VIII, 2; САН, platendeel IV, 176, 1.
(5) CMI, П, 1315-1320; GNECCHI, III, 84, bl. 18 en pi. 145, 7; Mostra, 33, bl. 34.
(6) CMJ, II, 704-705 en 909-912.
(7) Commodus (CM/, Ш , 224; 662; 781-782; G N E C C H I , П, 36, bl. 55 en pi.
80, 8); Alexander Severus {CMI, IV, 351-354; 375; 395; 583-584; 590-591; VIERORDT,
pi. X L I X , 2062; EDWARDS, 92, bl. 81); Valerianas (CM/, V, 274-275); Gallienus
(CM/, V, 1300-1305).
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zijn van de figuur is gewoonlijk een aanduiding van Romulus, terwijl
Mars veelal onbekleed verschijnt.
3. D e tropaiophore keizer en zijn gevangenen.

Bij de eerste groep zagen wij reeds, dat er soms, evenals aan de stam
van een staande tropee, ook aan de voeten van de tropaiophore keizer een
of twee gevangenen voorkomen. In enkele gevallen treedt een bijzondere
relatie tussen de keizer en zijn gevangenen naar voren, reden, waarom
afbeeldingen als deze in een bijzondere groep zijn verenigd.
Deze bijzondere verhouding blijkt het eerst op munten van Severus II
in de aanvang der 4 e eeuw : de vorst draagt in de ene hand een tropaion en
sleept met de andere een gevangen barbaar bij de haren mee. Een tweede
gevangene zit voor hem (1). Verscheidene keizers beelden deze scène af op
hun munten, zij het met geringe variaties (af b. 50). Bij lulianus is zij zelfs de
enige met een tropaion; de keizer is voorgesteld met omgewend hoofd (2).

Afb. 50

Afb. 51

Afb.

52

Behalve een gevangene meesleurend wordt de keizer ook afgebeeld,
terwijl bij hem een trap geeft met zijn voet; meestal draagt hij behalve
het tropaion ook nog een speer (afb. 51) (3).
Een contaminatie van verscheidene typen laat een munt van Constantijn zien, waarop de keizer een tropaion draagt en een gevangene bij de
haren meesleept, maar tegelijk met zijn voet tegen een barbaar schopt,
die op de grond zit en zijn ogen naar hem opheft (afb. 52) (4).
(1)

CMI,

VII,

68;

MAURICE, II, Ы. 297

en pi. IX,

8.

(2) Maximinus II Daza (CMI, VII, 186; MAURICE, II, XI, Ы. 297); Constantijn II
(CMI, VII, 235-237; G N E C C H I , II, 20, Ы. 142 en pi. 134, 6); lulianus (CMI,
Vili,
75-82; V1ERORDT, pi. LXII, 2809-2810; DS, bl. 517, afb. 7132; DURUY, VII, bl. 284;
MACDONALD, bl. 232 en pi. IX, 4); Theodosius II (SABATIER, I, 12, bl. 115-116 en

pi. V, 4); Maiorianus (CMI, Vili, 11).
(3) Munten van : Constantijn I (CMI, VII, 688), Constantijn II (CMI, VII, 243;
MAURICE, III, bl. 65 en pi. I l i , 7) en Constantius II (CMI, VII, 318-319); medaillon
van Crispus (MAURICE, II, bl. 411 en pi. XII,
(4)

CMI,

VII,

237;

MAURICE, II, bl.

en pi. 7, 4; FROEHNER, bl.

366

17).
en pi. X,

24;

G N E C C H I , 1, 20, bl.

364.
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D. — Minder verbreide voorstellingen
Er zijn enkele afbeeldingen bewaard, welke bijzondere vermelding
verdienen. Slechts één grotere groep treft men daarbij aan : het tropaion
tijdens de triomphtocht.
i . E n k e l e o p zich zelf staande afbeeldingen.

Dat een tropaion als een soort wij geschenk een plaats vond in een
tempel, blijkt uit een munt van P. Cornelius Lentulus Marcellinus uit omstreeks 42 v. Chr. (afb. 53). Het is M. Claudius Marcellus, die
op de keerzijde hiervan staat afgebeeld, terwijl hij een tropee
naar een tempel draagt na zijn overwinning op Viridomarus,
de aanvoerder der Boii, in 222. Het is bekend, dat hij de
spolia opima wijdde in de tempel van luppiter Feretrius
Afb. 53
op het Capitool (1). Traianus liet deze munt opnieuw in
omloop brengen (2).
Minder duidelijk is de betekenis van de handeling van een jongeman
die, gewapend met speer en schild, een tropaion op een rots plaatst (3).
De bonte reeks van voorstellingen wordt voortgezet door een
gemme met de afbeelding van de uitlevering van lugurtha aan Sulla;
een van de veldtekens, die hierbij door soldaten worden meegedragen, loopt uit in een tropaion (afb. 54) (4).
De apotheose van Augustus voor de ogen van Tiberius, Livia
en anderen wordt gadegeslagen door een Romeins soldaat met
tropaion, omgeven door gevangenen, op de Gemma Caesarea of
Tiberiana, ook wel Camée de France genoemd, uit de tijd van
Tiberius (5).
Dan weer zien wij, op munten van Constanti)n, de keizer met opgeheven rechter hand vanaf een verhevenheid een allocutio houden, waarbij hij een tropee in de linker hand draagt. Hij wordt omgeven door negen
soldaten met paarden, en bekranst door Victoria (6).
Zittend op een harnas ontvangt Crispus een globe met een phoinix

(1) GRUEBER, I, 4206-4208, Ы. 567 en pi. LV, 16; D S , bl. 508, afb. 7115 ; R E G L I N G ,
bl. 89; BABELON, Description, I, 352, и ; COUISSIN, Equipement, 28, bl. 45 ; NEWBY, bl. 60.

(2) BABELON, Description, I I , 574, 13.

(3) WALTERS, Gems, 2074.
(4) S. R E I N A C H , Pierres gravées, Ы. 101 en pi. 93, 102. '
bl.

(5) DS, bl. 513 ; FAG, L X ; SCHUMACHER, 3, bl. 15-16; BABELON, Gravure, afb. 112,
151; I D . , Catalogue, pi. XXVIII, I, 264, bl. 120; K O E P P , afb. 1 (vgl. DURUY,

IV, t. o. bl. 152).
(6) CMI, VII, 484.
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van een tropaiophore Constanti] η die voor hem staat. Een panter aan
zijn voeten wijst op een verband met het oosten (i).
Zijn dit alles incidentele gevallen, anders is het gesteld met de
volgende groep.
2. H e t tropaion tijdens de triomphtocht.

Het tropaion behoorde wel vanzelfsprekend tot de zegesymbolen,
die in de triomphtocht werden meegevoerd. Zoals het bij de Profectio
Augusti een Victoria is, die het zegeteken draagt om het na de overwinning
aan de triumphator uit te reiken, zo torst deze het bij de triomphtocht zelf
of laat het zijn ondergeschikten meevoeren.
Zo schrijdt op een gemme uit de I e eeuw n. Chr. een onbekleed
jongetje met een patera en een hoorn des overvloede in de hand naar links,
gevolgd door een geboeide gevangene, een man met een krans in de
hand, een ander met een olijftak en een soldaat met een tropaion op de
schouder. Hierna komt de keizer te paard, met een krans op het hoofd.
De stoet wordt besloten door een ruiter (2).
In 167 werd de munt van M. Aurelius geslagen, waarop deze en zijn
keizerlijke broeder staan afgebeeld, rijdend in een met een Victoria ver
sierde quadriga. Een signifer, vergezeld van enkele andere personen,
gaat voorop, terwijl een aantal barbaren, waaronder een bekranste koning,
de wagen vergezellen. Op de achtergrond ontwaart men een tropee, waar
onder een gevangen man en vrouw zitten (3).
ADVENTvs AVGVSTI is de legende van een andere munt van M.
Aurelius, waarop deze in krijgstenue naar een triomphboog schrijdt;
hij draagt een scepter en een tropee, wordt voorafgegaan door soldaten
met veldtekens en gevolgd door Victoria. Achter deze zijn de tempel
van luppiter Capitolinus en een brandofferaltaar zichtbaar (4).
Uit 177 dateert de munt van ΛΙ. Aurelius met de afbeelding van
een optocht, waarin hij samen met Commodus in een quadriga mee
rijdt. Boven hen zweeft een Victoria met een tropee; bovendien worden
zij voorafgegaan door een tropaiophoor soldaat. Ook Commodus liet
een dergelijke munt slaan; het tropaion in de hand van de soldaat is
hierop vervangen door een vexillum (5).
Ook munten van L. Verus vertonen een triomphtochtscène.
M. Aurelius en L. Verus rijden, voorafgegaan door een soldaat, in
(1)

CMI,

VII, 68 5; MAURICE, I, bl. 104 en pi. IX, 7; FROEHNER, Ы. 281; G N E C C H I ,

Π, з. bl. 134 e n pi· I 3 0 > 2 (munt van Constantijn I).
(2) S. R E I N A C H , Pierres gravées, bl. 102 en pi. 95, 109.
(3)

CMI,

III,

(4)

CMI,

ΙΠ, 3; K A H L E R , Parerga, afb.

885;

G N E C C H I , II,

50, bl.

33 en pi.
5, bl.

63,

1.

267.

(5) M. Aurelius : KOEHNE, ΠΙ, 36, bl. 289; Commodus : ib., 5 bl. 306.
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een wagen met vier paarden. Duidelijk zichtbaar is thans, dat het door
twee gevangenen omgeven tropaion op de achtergrond in de stoet
wordt meegedragen (afb. 55) (1).
Vermeldenswaard is nog een munt van
Commodus uit 181; hierop rijdt Victoria,
terwijl zij een tropaion bekranst, zelf in de
zegewagen van de triumpherende keizer mee (2).
Tot besluit van de 2 e eeuw dient nog een
reliëf in de Villa Ludovisi vermeld te worden,
dat volgens Strong afkomstig is van een
triomphboog uit de tijd der Antonijnen. Ook
hierop staat een zegetocht afgebeeld, waarbij
Afb. 55
een tropaion met gevangenen op een draagbaar wordt meegevoerd; het is van een rijk
versierde, overladen vorm. Aan de rechter zijde is nog even een triomphboog zichtbaar (3).
Uit de 3 e eeuw is de boog van Lepcis Magna in Noord-Afrika; dit
tetrapulon was rijk getooid met reliëfwerk, waarop o. m. vier tropaia
voorkomen. Deze waren zodanig aangebracht op de pilaren aan de
noord- en zuidzijde, dat men hen links en rechts van de doorgang
zag, wanneer men de boog naderde. Gevangen mannen en vrouwen
zijn aan de zegetekens vastgeklonken. In de triomphtocht, welke
op de gevel staat afgebeeld, worden tropaia door ruiters meegedragen (4).
Dat ook de voorstelling op munten van Caracalla, waarop wij de
keizer, begeleid door tropaiophore soldaten, een rij tocht te paard zien
maken (5), een triomphtocht is, wordt waarschijnlijk gemaakt door de
legende ADVENTVS AVG. op analoge munten van Probus, waarop eveneens
de keizer te paard staat afgebeeld. Hij draagt een speer in de linker en
brengt met de rechter hand de groet. Hij wordt geleid door Victoria en
gevolgd door een tropaiophoor soldaat (6).
Een munt van Numerianus brengt de triomphtocht over de Quaden
in beeld : Carus en Numerianus rijden in een quadriga naar links, voorafgegaan door Victoria met krans en zegepalm. In de verte bespeurt men

(1) CMI, III, 302-303 ; G N E C C H I , II, 17-19, Ы. 47 en pi. 73, 2 en 74, 4; F R O E H S E R ,
Ы. 9 1 ; ViERORor, pi. X X X I X , 1698; JAI, XLVIII, 1933, afb. 64, Ы. 138.
(2) CMI, UI, 813-814.
(3) R R R , III, 289, 3; DS, afb. 7091, bl. 488; Bulkttino d'Arte, 1909, Ы. 7;
SCHREIBER, 80, Ы. 103; STRONG, Art

in Ancient Коте, II, afb. 420, bl. 118 en bl. 117.

(4) TOWNSEND, pi. Х ПІ-ХХ en afb. 1, bl. 513; Mostra, 6, bl. 632.
(5) CMI, IV, 561.
(6) RECLINO, bl. 132-133.
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een tropee tussen twee geboeide gevangenen; vier soldaten dragen haar
op een baar mee (i).
Een zegevierende optocht vinden wij tenslotte nog, behalve op een
reeds vermeld medaillon van lustinianus (2) en het ivoor Barberini (3),
waarop tropaiophore Victoriae de keizer vergezellen, op de gemme van
Licinius uit de 4 e eeuw n. Chr. De keizer staat hierop afgebeeld met een
speer en een globe in de hand, staande op een quadriga ; de paarden ver
trappen zijn vijanden in het stof. Twee gevleugelde zegegodinnen houden
de teugels vast ; de rechtse draagt daarbij een tropee, de linkse een veldteken. Sol en Luna bieden de keizer elk een globe aan (4).
De conclusie is duidelijk; moge in sommige gevallen een werkelijk
tropaion in de triomphtocht zijn meegevoerd, in andere gevallen behoort
het tot de vele symbolische tekens ter aanduiding van de triomph.

Ш. — D e o v e r w o n n e n e b i j

een

tropaion

De aanwezigheid van gevangenen bij een tropee achtten wij reeds
min of meer te verwachten. Reeds in de 5 e eeuw bleken reliëfs te verhalen
van het doden van krijgsgevangenen bij een tropaion. Toch zal het tot
in Romeinse tijd duren eer de overwonnene tot een vast bestanddeel
wordt van het zegeteken, vast in deze zin, dat hij herhaaldelijk en in een
bepaalde houding bij het tropaion wordt afgebeeld, maar zonder dat zijn
aanwezigheid daarbij verplicht is .Niet steeds komt er slechts één gevangene
voor; ook twee en meer treft men er aan, mannen en vrouwen, ja zelfs
kinderen, en in verschillende houdingen. Niet altijd is bij figuren van
gevangenen het tropaion bewaard gebleven; bij vele vermoedt men de
aanwezigheid ervan op grond van de typische houding van de barbaren (5).

A. — Het tropaion met één gevangene
Staat slechts één gevangene afgebeeld aan de voet van een tropee,
dan kan men overeenkomstig diens houding de volgende groepen onderscheiden :

(1)

CMl,

VI, 9 1 ; DURUY, VI, bl.

518;

G N E C C H I , II,

ii,

bl.

123 en pi.

123,

8.

(2) Bl. 80.
(3) Bl. 60.
(4) BABELON, Gravure, afb. 142, bl. 186; I D . , Catalogue, I, 308, bl. 160 en pi.
X X X V I I , 308; CHABOUILLET, 255; DURUY, VII,
(5) B I E N ко ws κι, Celtes, Ы. 49 e. e.

bl.

27.
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ι. E e n knielende g e v a n g e n e onder e e n tro pai o n .

De oudste afbeelding van een gevangene onder een tropaion dateert
vermoedelijk uit ιοί v. Chr. en komt voor op munten van C. Fundanius
en T . Cloulius, waarvan de eerste de gevangene in knielende houding
weergeven (i).

Afb. 56

Afb. 57

Met kleine variaties komt deze voorstelling in de numismatiek terug
op munten van C. Memmius (2), Caesar (afb. 56) (3), Augustus (afb. 57) (4),
Nero (5), Vespasianus (6) en Titus (7). Nadien vindt men het er niet meer.
Wel treft men de knielende gevangene onder een tropaion nog aan
in de beeldhouwkunst van de 2 e eeuw (8). Ook de 3 e eeuw kent een
voorbeeld (9). Voor het laatst komt hij voor in de 4 e eeuw. Op een basis
te Turijn ziet men een kleine knaap voor een tropee op de knieën gezonken, terwijl zijn handen aan de tropaionpaal zijn vastgeketend. Victoria
heft met haar linker hand een schild achter het zegeteken op (10). E n
op een reliëf van een rechthoekige pijler uit Constantinopel kijkt een
gevangene, die geknield voor een tropaion ligt, naar het zegeteken o p ;
(1) BI. 69 en 123.
(z) Tropaiontype van. de munten van C. Coelius Caldus (Ы. 70) met naakte,
knielende gevangene. D e wapens zouden op het oosten wijzen volgens BABELON,
Description, Π, 2 i 8 , 10. Vgl. WOELCKE, bl. 211 en pi. X I I , 22; D S , opm. 12, Ы. 510;

GRUBBER, I, 3937-3939» b 1 · 495·
(3) De knielende Vercingetorix wendt zijn hoofd om naar de tropee : WOELCKE,
bl. 213 en pi. XII, 34-35; CM/, I, 19; GRUEBER, I, 3960, Ы. 507 en pi. XLIX, 15;
BABELON, Description, Π, 17, 27; COUISSIN, liquipement, 22, bl. 42.

(4) Spaanse gevangene onder een tropee met links schild en lans en rechts een
zwaard : GRUEBER, Π, 120, bl. 376 en pi. CII, 10; CM/, I, 404; WOELCKE, bl. 215 en
pi. X I I , 52; BABELON, Description, I, 319, 19; ib., I I , 68, 171.

(5) DS, Ы. 517 (Alexandrie).
(6) Opnieuw in omloop gebracht door Traianus : CM/, I, 648-649.
(7) Met knielende Jood, die het tropaion ondersteunt : CM/, I, 273-274; 295-297;
33°; 33 5· Vgl. nog een munt van Tiberius (bl. 180).
(8) Reliëf te Modena (Ы. 91); beeld van L. Verus in het Vaticaan (RRJ", I, 589,
1; W R O T H , 72 Ы. 135; HELBIG, Führer, I, 212; AMELUNG-LIPPOLD, I I , 420 en
pi. 62) en van Hadrianus te Londen (SMITH, III, 1895; HEKLER, Ы. 213 en afb. 142,
bl. 215; RRJ", I, 582, 6 en pi. 944, 3; W R O T H , 71, bl. 135).

(9) Reliëf in de Giardino Boboli te Florence (bl. 116).
(10)
IOO

DÜTSCHKE, П, 68.

hij draagt een diadeem en is dus koning; zijn handen zijn gebonden op
zijn rug. Het reliëf is misschien afkomstig van een triomphboog (i).
2. E e n zittende g e v a n g e n e o n d e r e e n tropaion.

Uit dezelfde tijd als de knielende gevangene dateert de gevangene,
die onder een tropaion zit. Hij komt reeds voor op de bovengenoemde
munten van T. Cloulius uit ιοί v. Chr. (afb. 58) (2), maar vond meer in
gang. Niettemin verbreidt hij zich in de ιθ eeuw v. Chr. niet dan aarzelend.
Behalve op munten van Caesar (3) vinden wij hem slechts op de plaat
in de reliëfband boven de inscriptie op het graf van Caecilia Metella
aan de Via Appia aan de voet van twee pompeuze tropaia, die omgekeerd
aan elkaar gelijk zijn (afb. 59) (4).

Afb. 58

Afb. 59

Afb. 60

In de I e eeuw n. Chr. komt behalve een onder een tropee gezeten
man (5) als zodanig ook reeds een vrouw voor (6). Voorlopig blijven
afbeeldingen als deze echter schaars; eerst in de tijd van de Flaviërs bereiken zij een hoogtepunt, vooral in de numismatiek. Onder Vespasianus wordt de gevangene
onder een tropaion tot een vast munttype, dat
bij vele keizers met geringe variaties in een
eindeloze opeenvolging terugkeert.
Daarbij speelt vooral de vrouwelijke gevangene een grote rol; zo op munten van Vespasianus uit 79. Vaak moeten wij in haar de allegorische figuur van ludaea zien, die meestal wenend
wordt weergegeven (afb. 60). Soms staat de tropee
Afb. 61
(1) MENDEL, Catalogue sculptures. Π, 695, Ь1. 494; DS, opm. 16, Ы. 515.
(2) GRUEBER, I, 108Z-1114, Ы. 167-168 en pi. X X I X , 6-8; WOELCKE, Ы. 210
en pi. X I I , 14; BABELON, Description, I, 360, 2; COUISSIN, Equipement, 6, Ы. 37 en afb. 5.

(3) Met Vercingetorix (Ы. 71).
(4) D S , Ы. 511; opm. 8, bl.

515; Ы. 516; PAULY-WISSOWA, S. V. Tropaion;

AZZURRI, Ы. 14 vv. en pi. I ; Thesaurus Gronovianus, XII, afb. 36, bl. 33.
(5) FGS, 4443 ; munt van Nero Claudius Drusus met triomphboog met tropaia
(bl. 184); gnostische gemme (Claudius; bl. 168); satkophaag in Blundell Hall (tropaia
met gevangene omlijsten strijdtoneel : MICHAELIS-FENNELL, 303, Ы. 399; BIENKOWSKI,
Darstellungen, Ы. 43 en pi. V I I a); Weense cameo (bl. 87).
(6) Krater Lanckoronski (bl. 123, opm. 2).
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op een wereldbol, symbool van de wereldheerschappij (i). Bij Domi ti anus
is het Germania, die wenend op een schild zit voor een tropee, op wier
schild Victoria, met de voet op een helm, de inscriptie DE GF.R(manis)
aanbrengt (afb. 61) (2). Op in Korinthe geslagen munten ontbreekt een
aanduiding van de identiteit van de gevangene (3).
In de 2e eeuw verschijnt de gevangene, gezeten onder een tropee,
ook op Sarkophagen (4). Op een kist uit de Vigna Ammendola, thans in
het Capitolijns Museum, vindt men deze groep, evenals op de sarkophaag
in Blundell Hall, aan weerszijden van een strijdscène van Romeinen
en barbaren (5). Op een sarkophaag in de Villa Doria Pamfili met eenzelfde voorstelling zijn de gevangenen op schilden gezeten (6).
Ook op harnassen van statuae thoracatae treft men de zittende
gevangene onder een tropaion aan. Zo op een beeld van Traianus te

Afb. 62

Afb. 64

Afb. 63

Turijn, waarop het tropaion een bijzondere vorm heeft : het bestaat uit
een paal met een helm; aan zijn voet zijn op kunstige wijze vier schilden
gerangschikt, waarboven aan beide zijden een bijl uitsteekt (afb. 62) (7).
Vooral op munten wordt de reeks, die door de Flaviërs begonnen was,

(1) CMI, I, 225-228; DS, Ы. 516-517. Tropee op globe : Guide Coins, III, 11,
Ы. 42; САН, platendeel V, 125, i (vgl. Ы. 128).
(i) CM/,I,469-47 2 ;474-475;ViERORDT,pl.XXII,iH7;KoEHNE ) in > 28-29,bl. 277·
(3)

CMI,

I, 696;

724;

EDWARDS, 103, bl.

27.

(4) Van de Via Collatina en de Palatijn (bl. 81-82).
(5) R R R , III, 205; BiENKOwsKi, Darstellungen, pl. IV-V; /CM/, XXVI, 1930,
afb. 62, bl. 109; AJA,
DURUY, II, bl.

IV, 1900, bl. 363; SCHUMACHER, photo 1, bl. 77; KIB, 412,

2;

127.

(6) MATZ-VON D U H N , 3320; BiENKOwsKi, Darstellungen, pl. I X b.
(7) GROSS, Ы. 107 en pl. 22 a. Ook DÜTSCHKE vermeldt nog een tropaion met
één gevangene op een torso (IV, 72).
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voortgezet. Naast een treurende Armenia (ι), Parthia (2), Dacia (afb.63) (з)
en Germania (afb. 64) (4), komt ook een Daciër, op wiens benen de oprichter van de tropee zijn voet zet (5), een Germaan (6) of een naamloze
gevangene (7) voor. De drie tropaia op munten van L. Verus, onder elk
waarvan een gevangene zit, herinneren aan diens Germaanse, Sarmatische
en Armeense triomphen (8).
Vanaf de overgang naar de 3e eeuw vinden wij een zittende, treurende
gevangene al dan niet door wapenen omgeven, te beginnen op munten
van Septimius Severus (9), met wisselende legenden en in wisselende
milieus (10). Voortaan is op munten de gevangene die onder een tropee
zit, een gewone verschijning (11). Naast de stereotype groep vindt men
echter ook enkele individuele bijzonderheden.
Op een munt uit de tijd van Gordianus Pius ziet men een krijger, die
voor een tropaion op een hoop wapens zit met het hoofd in de hand (12).
Naast de genoemde personificaties van onderworpen landen komen
in de 4e eeuw ook nog Alamannia en Francia voor op munten van Constantijn I (13) en Crispus (14). Kleine details verlevendigen het beeld : zo zien
(1) Traianus (Kreta, Ы. 89); M. Aurehus (CAdI, III, 11; BIENKOWSKI, De
simulacns, 8, Ы. 32-34); L. Verus (CMI, III, 4-5; 9-13; 190-192; 219-221; 255; D O D D ,
bl. 217-218 en pi. XII, 1; vgl. bl. 90).
(2) Traianus (CMI, II, 264); BIENKOWSKI, D¿ simulacns, 14, bl. 36 en afb. 14;
vgl. munt van Nicopohs ad Lycum met oosterse gevangene uit dezelfde tijd : WBR,
I, 1, 8, bl. 137 en pi. suppl. I,, 14).
(3) Traianus (CMI, II, 529-538; BIENKOWSKI, De simulacns, 10, bl. 34 en afb.
10 a; KRELING, 1478).
(4) M. Aurehus (CMI, III, 215-224; BIENKOWSKI, De simulacns, afb. 12 c, bl. 34;
BLANCHbT, pi. I, 13, bl. 118; ViERORDT, pi. X X X V , 1586-1587; KOEHNE, ΙΠ, 13, bl.
286;

K O E P P , afb. 53, bl. 82).

(5) Traianus (bl. 84, opm. 3).
(6) M. Aurehus (CMI, III, 225-226; 296-301; 350; KOEHNE, III, 6, bl. 285 en
15, bl. 286).
(7) M. Aurehus (Amastris : WBR, I, 1, 94, Ы. 178 en pi. XX, 16); L. Verus
(CMI, III, 193-196; 199-204; 272-274; 285-286; D O D D , bl. 236 : Armenier of Parth).
(8) CMI, III, 321-522.
(9) CMI, IV, 230; 659; 661.
(10) Tussen Victoria en een staande vrouw (Ы. 139), al dan niet met torenkroon
(bl. 117) en in gezelschap van Virtus (bl. 163).
(11) Caracalla (CMI, IV, 746) ; Geta (bl. 117 en 139); Phihppus Arabs (DS, bl. 516) ;
Galhenus (bl. 86, opm. 1) ; Probus (ώ.) ; Constantijn II (bl. 90, opm. 5 en bl. 140, opm. 1) ;
Constantlus II (Ы. 84, opm. 3 en bl. 163) ; Constans I (met Victoria en keizer: bl. 84, opm. 3).
(12) CMI, V, 510 (Antiochie).
(13)

Alamannia : CMI, VII, 165-167; MAURICE, I, bl. 389 en pi. X X I I , 9; B I E N 

KOWSKI, De simulacri^, afb. 7, bl. 33; BLANCHET, pi. I, 14, Ы. 129 v.; Francia : CMI,
VII,

168; BIENKOWSKI, De simulacns, 11, bl. 34 en afb. 11; BLANCHET, I, 18 en Ы.

127 v.; K O E H N E , IV, 2, bl. 26 en pi. I, 7.
(14)

Alamannia : CMI, V I I , 74; MAURICE, I, pi. X I , 5 en bl. 124; G N E C C H I , I,

3, bl. 23 en pi. 8, 17¡Francia : CMI, VII, 75 (vgl. BIENKOWSKI, De simulacns, 11, Ы. 34).
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wij Alamannia en Sarmatia op munten van Constantijn Π de ogen op
heffen naar het zegeteken (i). Hiermee eindigt deze reeks, die meer
verbreiding vond dan de combinatie van een tropaion met een staande,
hurkende of liggende gevangene.
3. H e t tropaion m e t e e n staande gevan
gene.

Deze combinatie komt uitslui
tend in de i e en 2 e eeuw n. Chr. voor.
Reeds ontmoetten wij een gevangen
vrouw bij de Tropeeën van Marius
en op de kelk van Hilario L. Avillii
Surae (2). Mannelijke gevangenen staan
onder een tropee op een gladiatorenhelm uit Pompeii (3), op een reliëf in
het Museo Civico te Bologna (4) en
op fragmenten, afkomstig van de Agora
te Korinthe (5). Soms worden de gevangenen aan het zegeteken vastgeketend (6). Bij een uit Bern afkomstig
bronzen groepje zit het hoofd van een
barbaar vast aan het rond schild van
een tropee (afb. 65) (7). Een enkele
maal vindt men een tropaion met een
staande gevangene op een grafsteen (8).

Afb. 65

In reliëf vindt men een gevangene,
wiens handen op de rug zijn samengebonden, voorts nog op de triomphboog
te Turijn leunend tegen een tropaion
staan; het reliëf is uit de tijd van
Domitianus (9).
Een groep, bestaande uit een sol-

(1) Alamannia : CMI, VII, 108; Sarmatia : CMI, VII, 109-111; BIENKOWSKI,
De simulacris, 15, Ы. 36 en afb. 15.
(2) Resp. Ы. 73 en 89.
(5) Bl. 115.
(4) Bl. 118.
(5) Bl. 124.
(6) REG, LU, 1939, bl. 87 = Photogr. Eitr^elaufn. antiker Skulpturen, 4360.
(7) BIENKOWSKI, Celtes, z, Ы. 50 en afb. 79, bl. 49; RRS, IV, 113, 2 (vgl. beeldje
uit Neumagen : CouissiN, Gaule méridionale, bl. 67).
(8) AJA, X X X I I , 1928, bl. 201; Arcbaeohgiai Ertesitö, XL, 1925-26, bl. 57-59
(uit Boedapest).
(9) Mostra, 163, Ы. 23 5·
I04

daat, een gevangene en een tropaion vindt men voorts op een reliëf
in het British Museum; links bevindt zich een Dacische aanvoerder
met neergeslagen ogen; achter hem staat een Romeins soldaat, die
zijn gevangene aan een ketting vasthoudt; rechts hiervan staat een
boom, waaraan een Dacische mantel, een schild met knop en een standaard met de kop van een griffioen hangen. De inscriptie vermeldt
M. ANTON. EPAPHRA ( l ) .

Op een laagreliëf uit Velleia, thans in het Museo d'Antichità te
Parma, is de slechts fragmentarisch bewaarde gevangene die rechts van
een rechthoekige, gladde pilaar staat, door deze gescheiden van het
tropaion in het Hnker vlak ; het zegeteken is samengesteld uit een Romeinse
helm met wangkleppen en een harnas; aan de voet van de paal bevindt
zich een rond schild, waarachter nog andere schilden zichtbaar zijn (2).
Een kleine naakte gestalte is beneden aan de stam van een tropaion
gebonden op een reliëf uit Brescia; haar houding wordt niet nader aangeduid. Links en rechts van het zegeteken staat een treurende Attis. Het
tropaion bestaat uit een helm, een harnas en een chitoon, waaronder twee
scheenplaten schijnen te zweven. Aan de armen hangt rechts een langwerpig, links een zeshoekig schild (3).
Opmerkelijk is, dat de staande gevangene zich in het geheel geen
plaats heeft weten te verwerven op munten en tevens, dat zijn verschijnen
onder een tropee steeds zodanig gevarieerd is, dat het niet uitgegroeid is tot
een stereotype combinatie, zoals dit bij de zittende gevangene het geval was.
4. D e hurkende e n liggende g e v a n g e n e onder e e n tropaion.

Hetzelfde kan gezegd worden van de hurkende en liggende gevangene, die onder een tropaion uiterst sporadisch worden aangetroffen.
In hurkende houding zit een gevangene onder een tropee op een gemme
uit de I e eeuw v. Chr. (4) en op een sarkophaag van de Palatijn uit de
2 e eeuw n. Chr. (5). Een liggende gevangene treft men aan op een munt
van Vespasianus uit 71 (6).
B. — Het tropaion met twee gevangenen
Caesar is het, die voor het eerst twee gevangenen bij een tropaion
laat afbeelden, die kennelijk tot het zegeteken behoren. Dit geschiedt op
sommige van zijn munten.
(1) WALTERS, Terracottas, D 626; DS, bl. 515 en 517.
(2) DÜTSCHKE, V, 900, Ы. Î73-374.
(3) DÜTSCHKE, IV,

380.

(4) FGS, 598.
(5) Bl. 81.
(6) CMI, I, 590 (met gevangen Jood).
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ι. E e n zittende e n e e n knielende g e v a n g e n e .

De eerste combinatie die wij daarbij aantreffen, is die van een zittende
en een knielende gevangene. Zo vinden wij een vrouw in treurende
houding aan de rechter zijde van een tropaion gezeten, terwijl links een
naakte, geboeide man knielt en omkijkt naar het zegeteken (i). Ook de
omgekeerde volgorde komt voor. Overigens is, voorzover kon worden
nagegaan, deze groep tot de munten van Caesar beperkt.
2. T w e e zittende g e v a n g e n e n .

Dezelfde beeldt beide figuren echter ook reeds in zittende houding
af (afb. 66) (2). Het zijn juist deze twee zittende gevangenen, die men bij
voorkeur plaatst aan de voet van een tropee. Q. Caepio
Brutus volgde op zijn denarii reeds het voorbeeld van
Caesar na (3). Hetzelfde deed C. Sosius omstreeks 37
v. Chr. naar aanleiding van de verovering van Jerusa
lem (4). De gevangen man en vrouw, die op zijn munten
Afb. 66
onder een tropaion zitten, zijn het meest gebruikte
schema.
Ten tijde van Augustus verschijnt dit mooi ingelijst in een ovaal
te midden van een fries van wapentropeeën aan de tempel van Mars te
Merida in Lusitanië (5).
In tegenstelling met de voorafgaande afbeeldingen is het toneeltje
op de Gemma Augustea, waarop een man en een vrouw zittend toekijken
bij de oprichting van een tropaion, vol leven (6). Een star beeld vertoont
wederom een reliëf uit Valcabrère. Het bevindt zich aan de kerk aldaar
en vertoont te midden van een menigte wapenen ook een tropee. Links
zit met zijn rug tegen de tropaionpaal een man met de handen op de rug
gebonden en kijkt om naar een vrouw die aan de rechter zijde zit en het
gelaat naar het tropaion wendt (7). Vastgeketend aan een tropaion zijn
ook twee zittende barbaren op een reliëf uit Spalato (8).

(1) BI. 72 (munt van Caesar).
(2) GRUEBER, I I , 89-92, Ы. 369 en pi. Cl, 10; CMI, I, 13; DS, bl. 510, opm.
13; WOELCKE, bl. 212 en pi. X I I , 26; BABELON, Oescription, I I , 11-12, bl. 11 ; COUISSIN,

Equipement, 19, bl. 42.
(3) Bl. 72.
(4)

GRUEBER, I I , 146, bl. 508 en pi. CXIV, 9; WOELCKE, bl. 215 en pi. XII, 49;

BABELON, Oescription, I, 194, 93 en I I , 464, 2; САН, platendeel IV, 3 j .
(5) D S , afb. 7127, bl. 516; AZ,

1845, bl. 81 en pi. X X X ,

1; DURUY, IV, bl.

822; ComssiN, Gaule méridionale, bl. 67, 7; Α. R E I N A C H , Frise aux trophéeò.
(6) Bl. 84.
(7) ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, Π, 869.
(8) Mostra, 164, Ы. 235.

ι об

Ook ongeboeid komen zij voor, zoals blijkt op een reliëf van de
triomphboog te Toulouse, waarop een man en een vrouw aan de
voet van een tropaionstam zitten, het hoofd omwenden en elkaar
aanzien (i).
Een bijzonderheid vertoont een reliëf van de triomphboog te Capua,
doordat het twee vrouwen zijn, die zich te midden van een hoop wapens
aan de voet van een tropaion bevinden (2). Soms zitten beide personen,
evenals b. v. de gevangen Germania, boven op een aantal wapenen (3).
Terwijl de gevangenen elkander gewoonlijk de rug toewenden,
vinden wij hen tegenover elkaar gezeten op de gebeeldhouwde sarkophaag
van С Bellicus Natalis te Pisa (4).
In de 2 e eeuw n. Chr. wordt het schema van het tropaion met de
twee zittende gevangenen enkele malen gebruikt ter versiering van statuae
thoracatae (5).
Ook in een triomphtocht werd zulk een groep meegedragen (6).
In de kleinkunst treffen wij hem, behalve op een terracotta lamp uit
Korfoe met een symmetrisch, maar overladen tropaion (7), vooral aan
in de numismatiek (8).
Uit 195 dateren een aantal munten van Septimius Severus, waarop
beide gevangenen ruggelings tegen elkaar, ieder op een schild en met de
handen geboeid achter de rug, onder een tropee gezeten zijn; soms draagt
de munt het trotse opschrift PART. ARAB. PART. ADIAB. (9).

(1) BI. 76.
(2) CouissiN, Gaule méridionale, Ы. 56; R R R , Π, 36, 2-3; DS, Ы. 514 en opm. 15,
bl.

516;

BELOCH, bl.

351.

(3) Beeld uit Salona (bl. 119, opm. 3).
(4) Bl. 160.
(5) Beeld van Traianus uit Gabiae en een in de verzameling Oppermann (bl. 119,
opm. 2). Vgl. ook een beeld uit St. Bertrand-de-Comminges (ESPÉRAXDIEU, Recueil
Gaule, XI, 7656).
(6) Bl. 98.
(7) WALTERS, Terracottas, 497, bl. 74 en pi. XV.
(8) Domitianus (wegens zijn overwinningen op de Germanen : CMI, I, 539;
KOEHNE, III, 16, bl. 276; 33, bl. 277); Traianus (gevangen Parthische man en vrouw :
CMI, II, 184-186); M. Aurelius (gevangen Germaanse man en vrouw : CMI, III,
157-161; KOEHNE, ΠΙ, 27 en 31, bl. 288; vgl. bl. 139; gevangen Sarmatische man en
v r o u w : CMI, III, 164-171; KOEHNE, III, 28, bl. 288); Commodus (twee Germanen:
CMI, III, 76-78; 80-88; 92; KOEHNE, III, 6-10; twee Sarmaten: CMI, III, 93-94;
97-102; KOEHXE, III, 11-14 en pi. VIII, 8). Vgl. munten van M. Aurelius en L. Verus,
(bl. 97-98) en Commodus (Ы. 86, opm. 1, Ы. 90, opm. 5 en bl. 177, opm. 5). Niet steeds
is de identiteit van de gevangenen bekend (Commodus : CMI, III, 231; 790-791;
K O E H N E , I I I , 16, bl.
(9)

CMI,

IV,

307).

360;

363-374; 658;

662;

DS, afb.

7126,

bl.

516;

DURUY, VI,

V1ERORDT, pi. XLIII, 1823.
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55;

Een afbeelding als deze is nu op munten een zeer gewoon verschijnsel; dikwijls vindt men het tropaion in gezelschap van de gevangenen
alleen (afb. 67) (1); soms ook worden andere figuren er
aan toegevoegd (2). Met de munten van Licinius II eindigt
de reeks.
Wat de beeldhouwkunst betreft valt in de 4 e eeuw
slechts de zuil van Theodosius te Constantinopel te vermelden, die behalve met een symmetrische tropee ook nog
versierd is met een tropaion, dat de wapens aan de armen
mist, maar in plaats daarvan een aantal wapenen aan de voet heeft, waar
tevens twee geboeide gevangenen zitten (3).
3. E e n zittende e n e e n staande

gevangene.

De tropee met een zittende en een staande gevangene is van vrijwel
gelijke datum als de vorige groep en stamt uit de tijd van Augustus (4).
Weinig later is te Triest het reliëf, afkomstig van het grafmonument van
Clodius Quirinalis, soldaat van het XV e legioen, dat in 6 n. Chr. tegen
de Pannoniërs vocht. Het stelt een tropaion voor, waarbij links een mannelijke gevangene staat, terwijl rechts een treurende vrouw zit (afb.
68) (5).
(1) Caracalla {CMI, IV, 173-179); lulia Domna (Gangra-Germanikopolis :
WBR, I, 1, 33, bl. 191); Gordianus Pius (DS, opm. 14, bl. 516); Traianus Decius
{ib.); Valerianus {CMI, V, 79; KOF.HNE, III, 2, Ы. 341-342); Gallienus {CMI, V, 305316; 769-771; 1189; 1330-1331; K O E H N E , III, 6-8, bl. 346; ALFÖLDI, Münzprägung,
1, bl. 61 en pi. X X V , 2 en 15; pi. XXVII, 15; 11, Ы. 50-51 en pi. XVI, 3-4, 20; pi.
XVII, 3-4 en XVUI, 8, 14; EDWARDS, 148, bl. 84); Postumus {CMI, VI, 50-51; 84-87;
232; KOEHNE, III, 2-5, bl. 354); Claudius Gothicus {CMI, VI, 289; 305-310; 325;
K O E H N E , III, pi. IX, 5; ALFÖLDI, Münzprägung, 6, bl. 65 en pi. XXVII, 13, XXVIII,
2, 4, 19 en 20 en XXIX-XXXIII) ; Aurelianus {CMI, VI, 260; 278); Probus {CMI,
VI, 735; 750-751; 755-757; 762-776; 936-942; SCHUMACHER, 404, Ы. 61-62; G N E C C H I ,
III, 75-76, bl. 70 en pi. 157, 11-12; ib., 102-108, bl. 72; VIERORDT, pi. LVU, 2486;
K O E H N E , III, pi. IX, 8); Carausius {CMI, VII, 385-386); Constantíus I Chlorus {CMI,
VII, 302-303); Constantijn I {CMI, VII, 169-170; 697-698; MAURICE, II, bl. 235 en pi.
VII, 12); Licinius I {CMI, VII, 183-185 ; MAURICE, I, bl. 435 en pi. Х Х Ш , 2); Constan
tijn I l (CAÍ/, VII, 260-262); Licinius II {CMI, VII, 60-61).
(2) Caracalla (bl. 86, opm. 1 en bl. 139); Alexander Severus (medaillon uit
Aboukir, bl. 157; Trebonianus Gallus (Astartetype: bl. 161); Saloninus en Postumus
(keizer : bl. 90) ; Postumus (groep op attika van triomphboog : CMI, VI, 47-49) ; Aurelianus en Probus (keizer : bl. 86, opm. 1); Probus (Victoria : Ы. 139); Numerianus
(triomphtocht : bl. 98); Diocletianus en Maximianus Herculius (keizer : bl. 86, opm. 1);
Constantijn I (bl. 93, opm. 11); Licinius II (bl. 162), en anderen.
(3) DS, bl. 515 en opm. 14 en 15, bl. 516; R R R , I, 103.
(4) F AG, XXXVIII, 12.
(5) SCHUMACHER, photo 11 a, bl. 82-83; R R R , II) 135, 3; DS, bl. 517; Mosira,
209, bl.
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252.

Ook deze combinatie vond een plaats op munten vanaf Vespasianus
tot Septimius Severus (afb. 69) (1). In aanwezigheid van andere figuren

komt zij voor op munten van Antoninus Pius en L. Verus (2) en op een
munt uit Klein-Azië (3).
4. T w e e staande

gevangenen.

e

In de i eeuw n. Chr. komen, voor zover bekend, voor het eerst ook
twee staande gevangenen onder een tropaion voor, een man en een vrouw.
Dit geschiedt in Gallië op de zegebogen van Carpentras (afb. 70) en
(1) Vespasianus (CM/, I, 547); Titus (CMI, I, 305-307); Domitianus (CMI, I,
318, met de legende I V D A E A CAPTA en een staande Jood, vastgeklonken aan de
tropee of G E R M A N I A CAPTA, met gevangen vrouw, op een schild gezeten : bl. 77,
opm. 2); M. Aurelius (CM/, III, 227-229; K O E H N E , III, 14, Ы. 286; R E G L I N G , bl. 120;
ViERORDT, pi. XXXV, 1588; G N E C C H I , II, 10, bl. 28); Septimius Severus (CM/,
IV, 498).
(2) Zie resp. bl. 92, opm. 2 en bl. 115, opm. 4).
(3) AA, 1931, kol. 440, afb. 8.
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Orange (ι). Dit zeldzame schema keert in de 2 e eeuw terug op enkele
Sarkophagen (2); in de 3 e eeuw komt het voor op een met tropeeën
versierd kapiteel te Leningrad (3) en
op een munt van Heliogabalus met
een bakchisch toneeltje (4).
Het is misschien om stilistische
redenen — de horizontale lijn van het
geheel heeft weinig levendigheid en
is daardoor minder aantrekkelijk —,
dat deze groep weinig verbreid is en
ook op munten vrijwel niet wordt
aangetroffen.
5. Twee hurkende gevangenen.

Nog zeldzamer is het tropaion
met de twee hurkende gevangenen,
die men vindt op munten van de
stad Tomi(s) in de nabijheid van het
Tropaeum Traiani in de Dobroedsja.
De keerzijde van deze munten uit
Afb. 70
de tijd van Traianus vertoont een
tropee die geplaatst is op een basis,
waarop sporen van beeldwerk te zien zijn (5). Deze munt zou het bovenste
gedeelte van het Tropaeum Traiani voorstellen en door de inwoners
van Tomi ter ere van Traianus geslagen zijn (6). Anderen zijn van oordeel,
dat munten van Tomi uit de tijd van Septimius Severus, Geta Caesar
en Plautilla met aan de keerzijde de afbeelding van een tropaion tussen
twee hurkende gevangenen met phrugische muts aan hetzelfde monument
herinneren (7). Blanchet meent het nog terug te vinden op munten van
Macrinus uit Nikopolis (8).

(1) BI. 77·
(2) In het Museo Archeologico te Palermo en de verzameling Borghese te Rome
(Ы. 78-79); zie ook een fragment in de Villa Doria Pamfili (BIENKOWSKI, De simulacrisy
afb.

58, bl.

66;

MATZ-VON D U H N , 3319).

(3) Bl. 121.
(4) Bl. 158.
(5)

RASCHE, IX,

1394;

H E A D , Ы.

276;

IMHOOF-BLUMER-PICK-REGLING, ii,

635,

680 v, nrs. 2600, pi. 7, 1 en 2601-2603. Vgl. TOCILESCOBENNDORF-NIEMANN, bl. 127
en afb. 131.
(6) PICK, AEM> XV, 1892, bl. 18-20.
(7) Β. P I C K - I . A. BLANCHET, Kevue numismatique, 3 e serie, X, 1892, Ы. 78.
(8) Ib., bl. 74.
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Evenals de voorgaande groep blijft ook deze incidenteel; alleen nog
op een torso uit Amasra werd hij aangetroffen (i).
6. T w e e knielende

gevangenen.

Een nog grotere zeldzaamheid zijn twee knielende gevangenen aan
de voet van een tropee. Deze treft men aan op het borstharnas van een
beeld van Traianus in het Louvre. De gevangene aan de linker zijde heft
het hoofd op naar het symmetrisch opgebouwde zegeteken (2).

C. — Hef tropaion met meer dan twee gevangenen

Tot de incidentele combinaties, waarvan wij er boven reeds enkele
leerden kennen, kan men ook de groep van een tropaion met meer dan
twee gevangenen rekenen, die slechts zelden voorkomt. In de i e eeuw
v. Chr. waren het Perseus en zijn zonen, die op een munt van Paullus
Aemilius Lepidus een tropee flankeerden (3).
Meestal echter wordt het overbrengen van een aantal gevangenen
naar een tropaion afgebeeld. Zulk een scène vertoont een kleiaarden
reliëf te Genève : bij het tropaion staat een soldaat met een gevangene,
terwijl mannen in broeken en met ontbloot bovenlichaam naar het
zegeteken in het midden van de voorstelling worden gebracht. De typen
van de gevangenen en het rechthoekige schild wijzen er op, dat het Germanen zijn (4).
Elders vindt men een tropaion, omgeven door een aantal klagende
gevangenen, uitgehouwen op een sarkophaag (5). Weer een ander schema
vertoont een munt van Gallienus, waarop naast een knielende gevangene
twee andere aan de voet van een tropee zitten (6). Uit de schaarse
gegevens kan worden geconcludeerd, dat deze groep niet voldoende
ingang heeft gevonden om te worden tot een algemeen aangenomen
schema.

(1) BI. 119, opm. 1.
(2)

KKS,

sommaire, 1154,

I, 337,
Ы. 66;

Ы. 171, 1; BERNOULLI, UI, 77;
W R O T H , 64, bl.

DS, opm.

14, Ы. 516; Catalogue

133.

(3) Bl. 84 (opnieuw in omloop gebracht door Traianus).
(4)

RAÍ,

LII,

1937,

Ы.

53

en

pi.

18;

VON

ROHDEN-WINNEFELD,

pi.

87,

2.

Vgl. een zwaar beschadigd reliëf in het Vaticaan (BIENKOWSKI, Celtes, afb. 255,
bl. 191; SCHUMACHER, IO, bl. 8 I ; HELBIG, Führer, I, 331) en enkele andere monumenten (Ы. 81-84).
(5) SCHREIBER, 338, bl. 261 v.; D S , bl. 516-517 (in de Villa Ludovisi).
(6) Bl. 86.
III

D . — Enkele bijzondere groepen
Tot slot mogen enkele bijzondere gevallen niet onvermeld blijven.
Hiertoe behoort allereerst een munt van Vitellius met de afbeelding van
een Victoria, die een tropaion plaatst boven op een gevangene die op
een globe zit (i).
Op de basis van de zegeboog van Traianus te Korinthe dienen de
gevangenen bij een tropaion tevens als atlanten (2).
Tot besluit zijn er een aantal afbeeldingen, waarop kinderen de
gevangenen aan de voet van een tropee vergezellen. Sporen hiervan vertoont reeds een van de Tropeeën van Marius (3). Werden de kinderen
hierbij spelend voorgesteld, rustend aan de borst van zijn moeder vindt
men een wicht afgebeeld op een sarkophaag (4).
Een volwassene met kind komt vaker voor (5). Een toneeltje vol
tragiek laat een munt van Maximianus Herculius met de legende GAVDIVM
ROMANORVM zien, waarop aan de voet van een zegeteken een gevangen
vrouw haar kindje zit te voeden (6). Een man en een vrouw met in hun
midden een kind treft men ten slotte nog aan onder een tropaion op de
sokkels van de boog van Constantijn (7).
Vatten wij het voorafgaande met een enkel woord samen. Het plaatsen
van gevangenen bij een tropaion schiep de mogelijkheid tot een bonte
variatie door afwisseling van hun aantal en hun houding. In verband
hiermee heeft een indeling, als hierboven is gegeven, iets kunstmatigs,
waarmee de levendigheid van de voorstelling zich niet steeds geheel
laat verenigen; zij heeft echter het voordeel van overzichtelijkheid en
brengt tevens aan het licht, dat er onder de gevarieerde combinaties van
gevangenen en een tropaion enkele verbindingen zijn, die zich hebben
losgemaakt van het individuele en ontwikkeld hebben tot algemene typen.
Voorbeelden hiervan zijn de tropaia met een zittende gevangene en die,
waaronder twee gevangenen zitten. Zoals gezegd is de gevangene,
als vast bestanddeel van een tropaion, een Romeinse vinding; hij
komt voor vanaf het einde van de 2 e eeuw v. Chr. tot in de 4 e eeuw
n. Chr.

(1) CMJ, I, 92-93.
(2) DS, Ы. 516.
(3) BI. 73(4) Van de Via Colktina (Ы. 82).
(5) Borstharnas van een beeld in het Palazzo Colonna te Rome (Ы. 119, opm. 2)
en munten van Antoninus Pius (Ы. 78, opm. 3 en Ы. 115, opm. 4).
(6) CMI, VI, 131.
(7) Bl. 132.
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2.

—

H E T TROPAION

IN VERBINDING

MET EEN

GODHEID

Ofschoon in de orde der realiteit de mens als eerste betrokken is
bij een tropaion, treft men in de kunst reeds van de aanvang af tevens
een godheid bij een tropee aan. Kon men op een vaasscherf uit het heilig
dom der Kabeiren te Thebai de aanwezigheid van een zegegodin bij
het tropaion slechts vermoeden, zeker is zij op een Attische pelike,
waarop Nike een helm aan een tropaionpaal spijkert (i). E n daarmee
bevinden wij ons in de tijd van Perikles.
Uiteraard zijn de handelingen, welke godheden bij een tropaion
verrichten, symbolisch; zij zijn echter aan de werkelijkheid ontleend en
nabootsingen van verrichtingen van mensen.
I. —

Nike-Victoria

Dat de godin van de zege zelf als eerste optreedt bij een zegeteken,
ligt in de lijn der verwachting. Ten aanzien van haar kunnen de volgende
toneeltjes worden onderscheiden :
A. — Nike richt een tropaion op
De oprichting van een tropaion geschiedt in de volgende stadia :
allereerst worden de wapenen bevestigd; daarop volgt de bekransing
van het zegeteken en het aanbrengen van een inscriptie op het schild.
Tot slot hebben er offers plaats.
i . Nike bevestigt wapenen aan een tropee.

Deze symbolische handeling is een treffende illustratie van het
overdrachtelijk gebruik van de uitdrukking τρόπαιον ίστάναι, waarbij werd
vastgesteld, dat daarbij dikwijls nog de gedachte aan een werkelijke
tropee levendig voor de geest komt (2). De symboliek drukt uit, dat
het Nike is, die aan een mens de overwinning verleent. Haar rol is overigens
niet beperkt tot het aanbrengen van een bepaald wapen, zoals reeds blijkt
uit het reliëf aan de Panagia-Gorgopiko-kerk te Athene, waarop twee
Nikai een harnas aandragen ter versiering van een tropaion (3) en de
zwaar beschadigde reliëfs van de balustrade rond de tempel van AthenaNike aldaar (4). Tropeeën spelen hierop een grote rol. Terwijl enkele
(1) BI. 62-63.
(2) BI. 20.
(3) BI. 63.
(4) KEKULE, Reliefs, Ы. 5-12 en pi. I-VI; FW, 761-804; R R R , I, bl. 21-22;
CARPENTER; AJA,

ХХ

2

П, 1923, Ы. 47 ·

из

zegegodinnen runderoffers brengen, zijn andere bezig met de oprichting
van tropaia. Het toneel valt uiteen in verschillende fragmenten. Op
fragment H bevestigt Nike een helm aan een paal. Bij de Nike van fragment M moet waarschijnlijk een tropee worden aangevuld. Fragment S
vertoont een zegegodin voor het benedenste gedeelte van een tropaion :
een dikke stam met een vermoedelijk lederen harnas. Fragment 2 stelt
een tropee van Perzische wapenen voor, bestaande uit een slechts gedeeltelijk bewaarde Perzische muts met afhangende linten, alsmede een kleed
met gordel en mouwen. Nike bevestigt hier juist een pijlkoker. De rest
van een grote roeispaan wijst er op, dat dit tropaion een scheepstropee
is, die een herinnering zou kunnen zijn aan de slag bij Salamis (1). In
totaal onderscheidt men zes tropaia, waarvan er waarschijnlijk drie
bestaan uit Perzische uitrustingsstukken (2).
Dat bij voorstellingen als deze werkelijkheid en symboliek met
elkander verweven zijn, blijkt uit een reliëf op een basis met drie Perzische
tropaia, die ten zuid-westen van de Parthenoon werd gevonden (3).
Naast het tropaion immers staat een soldaat, terwijl van de andere kant
een Nike nadert met een kledingstuk ter versiering van het monument.
In de 4 e eeuw wordt de voorstelling van een Nike
die een tropee opricht, zeer populair (4). Dit geldt vooral
voor de Nike, die een helm op een tropaionpaal zet, welke
voorstelling grote verspreiding vond door munten van Syracuse uit de tijd van Agathokles (vgl. afb. 71) (5). Een nieuw
element brengt een in het British Museum bewaarde aruballos,
waarop twee Nikai scheenplaten naar een tropee brengen (6).
In de 3e eeuw vindt men een Nike die een tropaion opricht uitsluitend
op munten (7); het zijn die van Tarente, waarop de godin een schild
aan een tropee bevestigt (afb. 72) (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
thans in

F W , 802.
HEBERDEY, JOAI, XXI-XXII, 1922-1924.
BI. 64.
Gemme van Onatas (Ы. 66); fragm. van een reliëf uit de Peloponnesos,
het zg. Theseion te Athene (SCHÖNE, 99); vaas in Hildesheim (PAGEN-

STECHER, Ы. 5 5).

(5) BI. 65. Zie ook : basis, gevonden ten oosten van de Parthenoon (Ы. 64);
m u n t van Lampsakos ( H E A D , afb. 287, Ы. 529; GARDNER, Types, pi. X, 24 en Ы. 173);

gemmen (ZADOKS, JLondom een ring, Ы. 95 vv.).
(6) W O E L C K E , bl. 152 en opm. 93.

(7) Antiochos I (IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 63, bl. 29; WOELCKE, Ы. 202;
A. R E I N A C H , Trophées macédoniens, afb. 7, bl. 398); Purrhos, waarbij Nike niet van
links, zoals tot dan toe gebruikelijk, maar van rechts nadert (WOELCKE, bl. 202;
Monnaies, I V , 527; IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 64, bl. 29); Tarente.
(8) Soms met scheenplaten en voetstuk (IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 64,
bl. 29; WOELCKE, bl. 206, 2; D S , bl. 515 en opm. 9).
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Voorlopig is daarmee dit terrein uitgeput. Na een pauze van een
eeuw keert echter de zegegodin, nu als Victoria, terug op een reliëf
op een altaar te Rome uit de i e eeuw v. Chr. Ook hier hangt zij een schild
aan het zegeteken (i).

Afb. 72

Afb. 73

Uit dezelfde tijd is een gemme, waarop Victoria, bezig met de oprichting van een tropee, omkijkt naar een „wijsgeer", die links gezeten
is en zijn hoofd ondersteunt met een hand (afb. 73) (2).
In de i e eeuw van onze jaartelling ondergaat de voorstelling verdere
wijzigingen door uitbreiding van het toneel. Dit blijkt reeds op een gladiatorenhelm uit Pompeii met de afbeelding van de apotheose van Roma.
Deze staat in het midden, geflankeerd door
twee knielende figuren die in de ene hand een
veldteken houden en de andere uitstrekken naar
de stadspatrones. Aan weerszijden van dit toneel
staat een tropaion met een gevangene; Victoria
schikt juist een schild aan het zegeteken (3).
Hoe onduidelijk verscheidene afbeeldingen
ook zijn, toch kan worden vastgesteld, dat
het laatste toneeltje thans, vooral op munten
(afb. 74) (4), geregeld terugkeert (5).
Afb. 74
Daarnaast zijn er echter ook nieuwe vondsten. Zo zijn op een contorniatus van Nero twee figuren, waaronder
(1) D S , a f b . 7121, bl. 512; R R R , III, 32; WOELCKE, bl. 191; DÜTSCHKE, III, 218;

Mostra, 9, bl. 121 en pi. X X X I I . Verder nog gemmen in het British Museum (WALTERS,
Gems, 3041-3042).
(2) S. REINACH, Pierres gravées, bl. 64 en pi. 64, nr. 67, 1. Vgl. de munt van
Antibes uit 78-77 (Ы. 72).
(3) R R R , III, 86, 1 ; WOELCKE, bl. 163 ; Mostra, 90 a, bl. 483-484 en pi. LXXVII1.
(4) Vitellius (CMI, I, 97), Vespasianus (CMI, I, 551-553; 590), Traianus (CMI,
II, 246; 444-449), Antoninus Pius (CMI, VIII, 300, bl. 309 : contorniatus) en L. Verus
(CMI, III, 197-198; 281-284; 346; G N E C C H I , II, 13, bl. 46 en pi. 72, 10; 28, bl. 48 en
pi. 75, 2; 29-30, bl. 4 8 ; FROEHNER, bl. 90; CAGNAT-CHAPOT, afb. 504, bl. 276; ZADOKS-

JITTA, Antieke cultuur in beeld, bl. 157, 9).
(5) Gemmen (FGS, 7293; vgl. FOSSING, 623); borstharnas van beeld uit Argos,
thans te Leiden ( V O N ROHDEN, Ы. 19, nr. 50 o).
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Victoria, bezig met de oprichting van een tropee (ι). In de tijd van
Traianus vinden wij Victoria die een tropaion opricht aan weerszijden
van een globulus in het gevelveld van een tempel met acht zuilen op
een Bithunische munt (2); twee antithetische Victoriae tooien een tropee
op een zuilbasis uit het theater te Catania (3).

Afb. 75

Afb.

76

Ook thans blijkt, dat de tijd der Antonijnen een periode van nieuwe
vondsten is ten aanzien van de tropee. Munten van Antoninus Pius ver
tonen een Victoria die met een palmtak in de hand, een schild aan een
tropaion hangt dat hoog oprijst achter een staande gevangene die treurig
omkijkt naar haar kind (afb. 75) (4). Elders is de keizer in eigen persoon
hierbij aanwezig; aan zijn voeten ligt Africa, kenbaar aan olifantenslurf
en leeuw (afb. 76) (5).
Het laatst komt een Victoria die een tropaion voorziet van een
schild, met zekerheid voor op een reliëf in de Giardino Boboli te Florence.
Het zou afkomstig zijn van een boog van M. Aurelius; anderen echter
nemen aan, dat het behoorde tot de arcus novus, die Diocletianus in 294
over de Via Lata liet bouwen. Victoria, met een palmtak in de rechter hand,
legt de linker arm over de schouder van een tropaion dat naast haar staat,
om er een schild aan te bevestigen. Aan de voet van het zegeteken knielt
een geboeide gevangene (afb. 77) (6).
(1) CM/, VIII, 138, bl. 290.
(2) WBR, I, 2, 47, bl. 242 en pi. X X X V I , 14.
(3) LIBERTINI, 142 en pi. X X X V I I .
(4)

CMI,

II,

1165;

G N E C C H I , II,

106,

bl. 21 en pi.

55, 3; FROEHNER, bl.

54.

(5) Antoninus Pius (CMI, II, 323; G N E C C H I , II, 23, bl. 11-12 en pi. 45, 7; 47, 1);
Commodus (CMI,

III,

69; G N E C C H I , II,

5, bl.

52 en pi. 78,

5; FROEHNER, Ы.

136).

Antoninus kent ook een variant zonder gevangene (CMI, II, 324; G N E C C H I , I I , 25,
bl. 12 en pi. 47, 2).
(6) BiENKOwsKi, Celfes, Ы. 196-198 en afb. 261, bl. 197; DÜTSCHKE, II, 68;
SiEVEKiNG, RM, Lil, 1937, Ы. 74 vv.; AJA, XLII, 1938, bl. 583; Mostra, 2, bl. 11-12.
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In de з е eeuw wordt de Victoria die een tropaion opricht voor het
laatst gezien op munten van Caracalla en Geta; de godin plaatst daarbij
haar voet op een helm. Tegenover haar staat de geboeide Brittannia met
torenkroon en op de grond zit een gevangene (afb. 78) (1).

Wenden wij ons thans tot een aantal bijzondere voorstellingen.
Deze vindt men op enkele Pompeiaanse fresco's. Op een ervan bevestigt
Victoria een lans aan een tropaion (2). Niet duidelijk zichtbaar is de
handeling van de godin op een andere muurschildering. Zij staat aan de
linker zijde van een tropee, terwijl aan de andere kant een jong strijder
met portretachtige, edele trekken zich bevindt; hij is geheel bewapend
en draagt een gouden krans om het hoofd. De dwarsblak van het tropaion
is omgevormd tot armen die speren dragen. Op de verticale stam staat
(1) Caracalla: CAÍ/, IV, 639-641; EDWARDS, 76, Ы. 8o; G e t a : CMI, IV, 223;
BAUMEISTER, I, afb.
(2) Insula IX,

406 b, Ы.
7 (RAÍ,

IV,

372.
1889,

2, Ы. 107;

WOELCKE, Ы.

163).
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een helm met versierselen in de vorm van horens. Een dergelijke helm
ligt naast Victoria op de grond. De godin heeft een hamer in de rechter
hand en is bezig aan de rugzijde van het zegeteken. Intussen brengt een
soldaat een vexillum. De grote spijker die uit de helm van de tropee naar
buiten steekt, wijst er op, dat Victoria met de hamer de helm bevestigt.
Vanwege zijn vorm wordt er verband gelegd tussen deze muurschildering
en de zegemonumenten te Pergamon en wil men in de soldaat een Hellenistisch veldheer of vorst (Antiochos of Attalos I) zien (i).
Vrij talrijk zijn de bekers met reliëfversiering met de afbeelding van
een tropee. Op een skuphos uit Boscoreale is de wagen van keizer Tiberius
getooid met een tropaion, omgeven door een symmetrische versiering;
aan de rechter zijde staat een gevleugelde Victoria, die in haar uitgestrekte
handen een zwaard houdt dat zij aan het zegeteken gaat vastmaken. Zij
wordt gevolgd door een vrouwelijke figuur; een adelaar zit aan haar
voeten (2).
Variaties op hetzelfde thema vindt men op een uit Rome afkomstig
reliëf in het Museo Civico te Bologna — hierop hangt een Victoria een
schild aan een tropee, terwijl rechts een gevangene staat naast een hoop
wapens (3) — en op de basis van Scipio Orfitus (4).
Reeds troffen wij een enkele maal meer dan één Victoria aan bij
een tropaion. Sedert de i e eeuw n. Chr. is dit geen ongewoon verschijnsel. Nieuw is het echter, wanneer de twee Victoriae die bezig zijn een
tropaion te tooien, in een antithetische houding worden aangebracht.
Dit geschiedt in het bijzonder op statuae thoracatae. Op een beeld
van een imperator met de kop van Claudius schrijden beide godinnen
met een schild toe op de tropee; die aan de rechter zijde draagt een ovaal
schild, de andere een van achthoekige vorm (5). Een dergelijk tafereel
vindt men eveneens op een torso uit de Romeinse basilica te Korinthe,
waarschijnlijk uit de eerste helft van de I e eeuw n. Chr.; het tropaionmotief wordt met één Victoria op de rechter schouderplaat herhaald (6).
Uit de 2 e en 3 e eeuw n. Chr. hebben wij een menigte beelden, waarvan het borstharnas met een tropaion met twee antithetische Victoriae

(1)

HELBIG,

Wandgemälde,

9 4 1 ; R R P , Ы. 149, 4 ; W O E L K C E , Ы. 1 5 2 ; D S , o p m .

22, Ы. 502 e n afb. 7104, b l . 501 (vgl. a f b . 1625); R O U X - B A R R É , I I , Ы. 203 e n pi. 6 7 ;
A. REINACH,

Gaulois

en 'Egypte, b l . 4 5 ; P F U H L , a f b . 6 5 8 , b l . 278 e n § 892, b l . 816.

( 2 ) HÉRON DE VlLLEFOSSE, Ы. I 4 I VV.
(3)

W O E L C K E , Ы. 1 6 3 ; B I E N K O W S K I , Oe simulacris,

2 1 , bl. 4 0 e n a f b . 2 1 , Ы. 4 1 .

(4) Bl. 79·
(5) U i t Susa t e T u r i j n ( D Ü T S C H K E , I V , 55; R R J , Π , 2, 577, 6 ; B E R N O U L L I , Bild
nisse röm. Kaiser, I I , b l . 3 3 5 ; D S , Ы. 516).
(6) M i s s c h i e n D r u s u s d e O u d e r e {Л]А, X X V I , 1922, a f b . 4, b l . 146).
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is versierd (afb. 79) (ι). Vaak bevestigen de godinnen een schild aan het
zegeteken, dat meestal type II vertegenwoordigt, waardoor de symmetrie
van de compositie nog wordt versterkt (afb. 80) (2). Soms wordt deze

Afb. 79

Afb. 80

echter ook enigszins verbroken, doordat de kunstenaar één van de beide
zegegodinnen een schild aan de tropee laat ophangen, terwijl de andere
deze bekranst (3). Ook komen gevangenen voor aan de voet ervan.
Een aparte plaats neemt een beeld van Traianus te Venetië in, doordat het de zeldzame voorstelling bevat van een tropaion, dat door de
(1) Uit : Milete (HEKLER, opm. i, Ы. 238), Olumpia (RKJ, II, z, 578, 5; V O N
ROHDEN, bl. 2 en bl. 19, 50 p), Athene (Kentrikon Mouseion : W R O T H , 52, Ы. 132)
en Thasos (Caracalla : DS, opm. 3, bl. 516). Verder torso's uit : Brindisi (HEKLER,
opm. 31, bl. 229) en Amasra (Amastris : MENDEL, Catalogue sculptures. III, 1108 Ы.
345-346).
(2) Beeld van Traianus uit Gabiae (Louvre : EPA, III, bl. 289 A ; DURUY, IV,
bl. 823; Catalogue sommaire, 1150, bl. 66; V O N ROHDEN, bl. 12; RRJ", I, 42, bl. 171,
pi. 338, 2 en bl. 181, pi. 356, 1 ; W R O T H , 46, bl. 132) en van Hadrianus te Madrid (RRJ",
I, 563, 6; W R O T H , 47, bl. 132; D E CLARAC, 2504 A, pi. 916 B; R I C A R D , 64, pi. X L I I I ) .

Voorts beelden in de verzameling Oppermann (BABELON-BLANCHET, 686, bl. 297),
uit de Peloponnesos (in het Museo Naniano te Venetië : R R J , II, 2, 584, 3 ; AEM, I X ,
1885, bl. 49; V O N ROHDEN, bl. 19, 50 η) en in het Palazzo Colonna te Rome (RRJ", II, 2,
587, 5; W R O T H , 43, bl. 131; MATZ-VON D U H N , 1355).

(3) Beeld uit Salona (te Zagreb : RRS, II, 2, 584, 2; DS, opm. 15, bl. 516; W R O T H ,
45, bl. 132; AEM,

III, 1879, bl. 166; id., I X , 1885, pi. 2; V O N ROHDEN, bl. 12; Mostra,

221, bl. 254), van Hadrianus uit Kreta (te Istanboel : DURUY, V, bl. 108), van M. Aurelius
te Rome (Museo Capitolino : RRS, I, 587; WROTH, 48, bl. 132; D E CLARAC, 2447, pi.
953), te Leiden (RRj - , II, 2, 587, 2; WROTH, 50, bl. 132; BRANTS, bl. io en pi. XIII,
25 ; JANSSEN, pi. V, 14) en te Rome (verzameling Doria Pamfili : RRJ", I, 605, 2; W R O T H ,
49, Ы. 132; D E CLARAC, 2507, pi. 981).
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ene Victoria wordt bekranst, terwijl de andere met beide handen een
zwaard aanbrengt (i).
Behalve op harnassen als deze komt het schema met de twee antithetische Victoriae voor zover bekend slechts eenmaal voor, en wel op
een van de opstaande hoekstukken van de zg. sarkophaag van Nero, die
te Rome aan de Via Cassia werd gevonden (2).
Ook kapitelen zijn wel eens met zulk een groep getooid. Uit de
Flavische periode of later zijn twee brokstukken van een kapiteel in het
Tabularium te Rome. Hun reliëfversiering vertoont in het midden een

Afb. 81

tropaion, geflankeerd door twee Victoriae — waarvan slechts kledingen vleugelresten over zijn — op de hoeken (afb. 81) (3). Een grote
gelijkenis met deze fragmenten vertonen twee antieke kapitelen op de
hoge zuilen van de achterkerk van S. Lorenzo fuori le mura (4). Ook
hierop bevindt zich tussen de Victoriae op de hoeken telkens een tropaion.
(1) In de collectie Grimani (RRJ 1 , I, 579, 1; W R O T H , 51, Ы. 132; DÜTSCHKE,
V, 376, Ы. 146-147)·
(2) RAÍ, LVIII, 1943, afb. 6, bl. 15; BARTOLIUS-BELLORIUS, Veterum sepulcra,
fig. XLIV, bl. 38-39.
(3) V O N MERCKLIN, 0. с Deze vermeldt nog een kapiteel uit Porto, thans in het
Museo Torlonia, maar geeft geen nadere gegevens. Deze zijn ook niet bekend van de
tropeeën van de „pilastri con armi" uit Florence {Mostra, 1, bl. 174).
(4) MATZ-VON D U H N , 3447; Mostra, 4 c, bl. 631; V O N MERCKLIN, bl. 194.
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Tenslotte wordt in de Ermitage te Leningrad nog een kapiteel bewaard, waarvan het versieringsschema ongeveer gelijk is aan dat van de
zojuist genoemde kapitelen, maar waarop de tropaia toch niet in dezelfde
mate de compositie beheersen. Zij zijn bovendien voorzien van gevangenen, die symmetrisch naast de tropaia staan opgesteld. De Victoriae schijnen tropeeën gedragen te hebben. Aan de derde zijde van het kapiteel
bevindt zich een groot akanthosblad en staat het tropaion niet in het
midden, maar op de linker helft (i).
Na de з eeuw komt een Victoria, die wapens aan een tropaion
bevestigt, of het schema van twee antithetische Victoriae rond een tropee
niet meer voor.
2. Nike bekranst e e n tropaion.

Een volgend stadium bij de oprichting van een tropee is de bekransing
daarvan. Sinds de 4 е eeuw v. Chr. wordt het verrichten van deze han
deling door Nike afgebeeld; dit toneeltje wint echter terstond een grote
populariteit.
Een mooi voorbeeld hier
van vindt men op een Attische
pelike uit Megara. Met een
krans in de hand vliegt Nike
naar een tropaion, dat in een
hoop stenen is gestoken en
waarvoor een offerhandeling
wordt voltrokken (2).
Aan een voorstelling als
deze werd in de 4 e en 3 е eeuw
een grote bekendheid gegeven
door munten van Capua en
van Seleukos I (3). Niet alleen
echter door deze. Het zijn in
de 3 e eeuw bovendien nog de
Hellenistische wierookaltaartjes
en de Megarische kommen (4),
waarop men zulke voorstellin
gen aantreft.
De wierookal taart jes ver
tonen aan hun vier zijden in
Afb. 82
(1) V O N M E R C K L I N , Ы. 202.
(2) DS, Ы. 505 en 515;

Zie nog

MONTFAUCON, Ы.

WOELCKE, Ы. 147; afb.

253.

1, bl. 148 en opm.

67; K E K U L É ,

Balustrade, bl. 10; BAUMEISTER, I, bl. 210 en afb. 165, bl. 211.
(3) Bl. 66.
(4) Bl. 53-54121

relief een vaste serie van afbeeldingen : een Dionusische groep, Apolloon
en Leto, Poseidoon en Amumone en tenslotte een ongevleugelde vrouw
die een tropaion bekranst en Nike zou zijn (afb. 82) (1).
Vele Megarische kommen bevatten eenzelfde voorstelling; op verscheidene, fragmentarisch bewaarde exemplaren moet in de oorspronkelijke
toestand een tropee met of zonder zegegodin aanwezig geacht worden (2).
Een eigen plaats neemt daarbij een uit Saloniki afkomstige kom in, waarop te midden van een fries van figuren een tropaion tussen twee vleugelloze Nikai staat (3).
Zuid-Italië blijkt het gebied te zijn, waar de afbeelding van de
Victoria die een tropaion bekranst, op munten een bijzondere voorliefde

Afb. 83

Afb. 84

genoot (afb. 83) (4). Aan deze afbeelding ontleenden juist de victoriati
hun naam; zij vertonen hetzelfde type, waarbij Victoria van links op het
zegeteken toeschrijdt (5).
Aan het einde van de 2e eeuw v. Chr. komt het nog eens tot een herleving op een quinarius van P.Vettius Sabinus (afb. 84) (6). C.Fundanius (7)
(ι) ΛΑ,
1909, kol. 172-173. D E O N N A (Brûle-parfums) spreekt slechts van een
vrouw bij een tropaion; WUILLEUMIER gaat evenwel verder op deze kwestie in en
toont aan, dat een vleugelloze Nike niet ongewoon is in de oude kunst.
(2)

KA,

III,

1904,

(3) BAUR, 197

Ы. 7 en afb.

en afb.

7, Ы. 8; COURBY, bl.

410.

46.

(4) Van de Bruttii (bl. 68, opm. 4), van Atella (tropaion in een hoop stenen en
voorzien van scheenplaten : HANDS, bl. 15; WOELCKE, Ы. 204), Heraclea in Lucanie
(WoELCKE, bl. 204,1) en Tarente (IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 65, bl. 29; WOELCKE,
bl.

206,

1 en pi.

XI,

42;

WUILLEUMIER, pi.

II,

3).

(5) Bl. 53, opm. 2. Eenzelfde patroon vertonen munten van Cn. Baebius Tampilus,
Caecilius Metellus, Ti. Maecilius Croto ( ?), Vibius ( ?) en Matienus (WOELCKE, bl. 209;
BABELON, Description, I, 251, 3; 259, 2; II, 159, 1; 209, 3; 537).
(6) GRUEBER, I, 1564-1580, bl. 221-222 en pi. X X X I , 18; WOELCKE, bl. 210;
BABELON, Description, II, 531, 1.
(7) Bl. 69, opm. 2.
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en T. Cloulius (i) combineren het resp. met een knielende en een zittende
gevangene.

Afb.

85

Afb. 86

In de i e eeuw v. Chr., als de Victoria die een tropaion bekranst,
in Italië geen ongewone verschijning is (afb. 85-86) (2), blijkt uit munten
uit Adada in Pisidië en Kibura in Kilikië, dat deze groep intussen ook tot
het oosten is doorgedrongen (3).
Steeds opnieuw zorgen kleine veranderingen voor de
nodige afwisseling. Zo vertoont een denarius van Q.
Caepio Brutus en С Flavius Hemicillus een tropaion,
aan welks stam in horizontale richting een zwaard is
bevestigd; bovendien voegt de muntmeester aan de zege
godin die de tropee bekranst, een nieuw attribuut toe in
Afb. 87
de vorm van een palmtak (afb. 87) (4).
Volgens Grueber had M. Antonius nog geen overwinningen be
haald, toen hij omstreeks 43 v. Chr. een quinarius liet slaan met het
tafereel van de victoriati, dat hij zou hebben laten aanbrengen in de

(1) BI. 101, opm. 2.
(2) Munten van : Cn. Cornelius Biasio (GRUEBER, II, 632-634, Ы. 296 en pi.
XCV, 5 ; WOELCKE, Ы. 210 en pi. XII, 16; BABELON, Description, 1, 396-397, 21), Clau
dius Unimannus ( ? ) uit 89 (GRUEBER, II, 748-778, bl. 313-316 en pi. XCVII, 9-17;
WOELCKE, bl. 211; D S , o p m . 5, bl. 510; BABELON, Description, I, 348, 4) en van Cn.

Cornelius Lentulus, rond 86 (GRUEBER, I, 2443-2444, bl. 310 en pi. XXXVII, 2 1 ;
WOELCKE, bl. 211; BABELON, Description, I, 415, 51), alle met het type van de victoriati;
gemme uit Asjik (met vleugelloze vrouw bij tropaion, als o p wierookaltaartjes : S.
R E I N A C H , Antiquités du Bosphore Cimmèrie», bl. 56, 9 en pi. XV, 9; DURUY, II, bl. 819);
krater Lanckoronski (gevleugelde zegegodin; rechts van het helmloze tropaion zit een
vrouw, terwijl links een gevangene wordt gedood en enkele andere worden aangevoerd :
TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN, Ы. 101 en afb. 48, bl. 4 2 ; WOELCKE, bl. 147).
(3) Adada : WOELCKE, Ы. 206 en pi. XI, 48; H E A D , bl. 705; IMHOOF-BLUMER,

Flügelgestalten, 64, Ы. 29. Kibura : W O E L C K E , bl. 206; H E A D , bl. 719.
(4) GRUEBER, II, 55-56, bl. 476 en pi. CXI, 11; CM/, I, 6; BABELON, Description,
I, 498 en I I , 119, 49 en 454, 3 1 ; WOELCKE, bl. 213 en pi. X I I , 37.
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hoop op toekomstige overwinningen. Eerder zou men echter aan een
ver doorgevoerd formalisme kunnen denken (i).
Een munt van Augustus met de naam van Carisius en de
afbeelding van een Victoria die een tropee van Keltiberische
wapens bekranst, besluit in de i e eeuw v. Chr. de muntenreeks
met deze voorstelling (afb. 88) (2).
De eerste eeuw van onze jaartelling brengt een altaar
Afb. 88 uit Périgueux met een reliëf, waarop Victoria met krans
en palmtak tussen twee naakte barbaren en een tropaion
staat (3). In de numismatiek keert de zegegodin die een tropee
bekranst, behalve op een Rhodische munt, niet terug vóór Domitianus,
en dan nog slechts op munten die buiten Rome werden geslagen (4);
de godin draagt daarop een schild in de linker hand. Een algemeen
munttype met deze afbeelding is echter niet ontstaan. Nadat Commodus (5)
er nog gebruik van gemaakt heeft, komt de laatste afbeelding van
deze aard voor op munten van Macrinus; de triomphkar, waarin
de keizer staat die door Victoria wordt bekranst, bevat een reliëfversiering
met de bekransing van een tropaion door de zegegodin (6).
Ook in de beeldhouwkunst van deze tijd is dit Victoriatype schaars
vertegenwoordigd. Juist binnen de Agora van Korinthe werden resten
van beelden gevonden, die zouden hebben toebehoord aan een triomphboog uit de tijd van M. Aurelius. Een van de bases vertoont een gevleugelde Nike die een tropaion bekranst, terwijl aan de andere zijde daarvan
een geboeide gevangene schijnt te staan. Een tweede reliëf zou eveneens
een tropee bevatten. Deze zou bestaan uit een helm, die met zijn beide,
stijf uitstekende wangstukken rust op twee kruiselings op de grond staande
schilden. Rechts staat een gevangen man, aan de linker zijde steunt een
kind met de elleboog op de knie van een daar zittende gevangen vrouw.
Dat deze combinatie bedoeld is als een zegeteken, is niet onwaarschijnlijk;
als „tropaion" echter breekt zijn vorm met alle tradities (7).

(1) GRUEBER, I I , 36-39, Ы. 394 en pi. СПІ, 9; BABELON, Description, I, 162, 7;
CMI, I, 82; WOELCKE, Ы. 213.
(2)

GRUEBER, I I , 121-124, bl. 376 en pi. GII, 11-12; CMI, I, 386-387; W O E L C K E ,

bl. 215 en pi. XII, 53-54; BABELON, Description, I, 319, 20-21; II, 69, 172-173; DS,
opm. 1, bl. 511.
(3) ESPÉRANDIEU, Recuei/ Gaule, I I , 1275.
(4) Korinthe (Ы. тог, opm. 3 ; EDWARDS deelt uitdrukkelijk mee, dat de godin
het tropaion bekranst); Caesarea in Samaria (CMI, 1, 756); Rhodos (WOELCKE, bl. 206
en pi. X I , 49; IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 65, bl. 29, uit de periode van 43 v.
Chr. tot 96 n. Chr.).
(5) Bl. 98.
(6) CMI, IV, 104-107.
(7) AJA, VI, 1902, bl. 11-12 en afb..7, bl. 14.
124

Slechts éénmaal vonden wij twee Victoriae vermeld, die in antithetische houding een tropaion bekransen, en wel op een beeld van een
imperator uit Aigeira ( i ) .
3. Nike beschrijft h e t schild v a n e e n tropaion.

Een Romeinse vinding is volgens de beschikbare gegevens de
Victoria, die op het schild van een tropaion de naam van de overwinnaar,
de overwonnene of de zegeschenkende godheid schrijft.
Deze afbeelding, voor het eerst gelanceerd op een munt van
С Egnatuleius (101 v. Chr.?; afb. 89) (2), vond echter slechts
weinig ingang. In de i e eeuw v. Chr. treffen wij haar in het
geheel niet aan. Eerst ten tijde van Domitianus verschijnt zij
weer op diens munten met een Victoria die, staande met de
Afb. 89
voet op een helm, de inscriptie DE GER(manis) aanbrengt op het
schild van een tropee, waaronder een treurende Germania zit te wenen (3).
Op gemmen vindt men dit type al even weinig (4). Soms is het
schild reeds aan het tropaion bevestigd, als het door Victoria wordt
beschreven (5). Het wordt door Eros onder
steund op een medaillon uit Aboukir uit de
tijd van Alexander Severus (afb. 90) (6).
Reeds eerder werden bij grote figuren als
Caesar originele vondsten geconstateerd ten
аапгіеп van het tropaion. In zekere zin geldt
dit ook voor Traianus, die op de naar hem
genoemde zuil, die de geschiedenis vertelt van
de succesvolle Dacische oorlogen van deze
vorst, o. m. Victoria liet afbeelden al schrijvend
Afb. 90
op een groot schild, dat op een zuiltje rust.
De godin staat tussen twee tropaia van over
laden vorm, al kan ook hier het streven naar een zeker evenwicht worden
opgemerkt, zonder dat dit tot een strenge symmetrie leidt. Een tropaion
is „klassiek", het andere „barbaars" (7).
(1) JOAI, Beiblatt 27, 1932, kol. 229-230 en afb. 114.
(2) GRUEBER, I, 1076-1078, Ы. 164-165 en pi. X X I X , 4; WOELCKE, Ы. 210 en
pi. XII, 15; BABELON, Description, I, 475, 1; COUISSIN, Equipement, 8, Ы. 37 en afb. 7.

(3) BI. 102, opm. 2. Elders weer ontbreken de helm, D E G E R . en de gevangene
(CAÍ/, 1, 639-643; ViERORDT, pi. X X I , 1133).
(4) FossiNG, 1704 en pi. X I X ; ZADOKS {Kondom een ring, bl. 98) noemt nog een
gemme, die uit de 4 e eeuw zou stammen, met deze voorstelling.
(5) Munt van Traianus (CMI, II, 80).
(6) D S , afb. 7112; bl. 505; bl. 516; R E C L I N O , bl. 150.

(7) LEHMANN-HARTLEBEN, bl. 37; TEBO, bl. 96; R R R , I, 351, 62.
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Het toneel van de zuil van Traianus wordt herhaald op die van M.
Aurelius. Toch zijn er verschillen : de wapens aan de voet van de zegetekenen zijn niet zo gevarieerd als op de zuil van Traianus, maar schijnen
louter schilden te omvatten, terwijl geen van beide tropeeën een harnas
draagt; het ene heeft een dierevel en een muts, het andere een tunica en
een helm (i).
4. Victoria offert een stier bij een tropaion.
Een voorstelling die sedert de Nike-balustrade slechts hoogst zelden
voorkomt en sindsdien alleen bij de Romeinen bekend is, is die van een
Victoria, die bij een tropaion een stierofler brengt. Op een torso uit Alantua
uit lulisch-Claudische tijd flankeren stierdodende zegegodinnen een
zegeteken, waaronder een gevangen vrouw zit (2). Een torso uit Nola
bevat een dergelijke voorstelling. Hekier ontkent echter elk direct verband met de tropee (3).
В. — De tropaiophore Nike
In de 3 е eeuw ν. Chr. maakt het tropaion een belangrijke ontwikke
ling door. Kon de handeling van de zegegodin die een tropee opricht,
reeds symbolisch opgevat worden, thans wordt deze symboliek volledig
doordat het tropaion een zegesymbool wordt, dat op een lijn gesteld kan
worden met krans en zegepalm.
Op Syracusaanse munten van Purrhos wordt voor het eerst deze
stap gezet, wanneer de koning daarop Nike laat afbeelden met een krans
in haar rechter en een tropee in de linker hand, op weg om aan de over
winnaar deze zegesymbolen te overhandigen (4). Hiermee is tevens het
tropaion grotendeels van zijn oorspronkelijke betekenis ontdaan : het
is niet langer het gewijde monument, dat door de overwinnaar na de
verdrijving van de vijand op het slagveld werd opgericht. Slechts zijn
triomphaal karakter behoudt het, nu het geworden is tot een zuiver
zegesymbool.
Hoe gretig deze symboliek werd aanvaard blijkt uit het veelvuldig
voorkomen van de tropaiophore Nike. Ook hier echter bracht de drang
naar afwisseling een grote verscheidenheid.
(1) R R R , I, 311, 68-69;
1931, afb. 2, bl. 64.
(2) H E K L E R , opm.
R O H D E N , bl. 4; DS, bl.

3, bl.

DS

> 0 P m · 7. bl. 505; Ы. 514, 515 en 517; JAI,

228;

DÜTSCHKE, IV,

634;

W R O T H , 73,

Ы.

XLVI,

135;

VON

516.

(3) In het Museo Nazionale te Napels (HEKLER, bl. 228; RRS, II, 163, 3).
(4) Bl. 68, opm. 5.
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ι. Nike-Victoria m e t krans e n tropaion.

Nog in de з е eeuw ν. Chr. wordt het door Purrhos gecreëerde type
overgenomen op munten van Caelia (1). Het werd een volkomen Romeins
type. Na een lange onderbreking wordt het door
Domitianus opnieuw geïntroduceerd op munten, waarop
het dan tot in de 4 e eeuw toe tot de gebruikelijke
verschijningen behoort (afb. 91) (2).
Als bijzonderheid moge hierbij een Londense
gemme uit de I e eeuw v. Chr. worden vermeld,
waarop een tropaiophore Victoria met een krans
op de uitgestrekte hand van een zittende Roma ( ?)
Afb. 91
staat (3).
Sedert Septimius Severus wordt de groep uitgebreid met een
gevangene; op zijn munten is het een Parth, die aan de voeten
van Victoria zit (afb. 92) (4). Bij Gallienus zet de godin haar
voet op een gevangen Germaan die op de grond zit;
ook bij andere keizers komt dit munttype voor (5).
Daarnaast vindt men een Victoria Germanica met krans en
tropee, staande tussen twee geboeide, zittende gevangenen (6).
Afb. 92
Blijkens de legende is het de PROFECTIO AVGVSTI, die
op sommige munten van Postumus is afgebeeld, waarop de keizer,
gewapend met een speer en voorafgegaan door een tropaiophore Victoria
met krans, te velde trekt (7).
Victoria Augusti is de naam van de zegegodin, die op munten van
Gallienus in militair tenue staat afgebeeld, voorzien van krans, tropee
en schild (8).
(1) H A N D S , Ы. 116, II-III; WOF.LCKE, Ы. 204, 1; IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 66, Ы. 29.
(2) Domitianus (uit ludaea of Samaria : CMI, I, 298), Traianus (CMI, Π, 257;
uit Amisos : WBR, I, 1, 77 d, Ы. 80 en pi. suppl. G, nr. 30), M. Aurelius (CMI, III,
260-264), Commodus (CMI, III, 564; WOELCKE, bl. 163), Septimius Severus (CMI,
IV, 48 en 422), Gallienus (CMI, V, 1051-1057; KOEHNE, III, 14-16, Ы. 347), Probus
(CMI, VI, 739-747), Constantijn I (CMI, VII, 580), Constantijn II (CMI, VII, 203),
Constantius II (CMI, VII, 233-234), Constans I (CMI, VII, 138), Magnentius (CMI,
VIII, 3), Constantius Gallus (CMI, VIII, 45) en Maximus (CMI,
Ш , 14).
(3) WALTERS, Gems, 1809 en pi. XXIII.
(4) CMI, IV, 741-742; V1ERORDT, pi. XLIII, 1841.
(5) Gallienus (CMI, V, 1057-1061), Tetricus (CMI, VI, 189) en Valentinianus I
(CMI, VIII, 36).
(6) Probus (CMI, VI, 734, 754, 759-760; GNECCHI, III, 78, Ы. 70 en pi. 157,
13; K O E H N E , III, pi. IX,

9).

(7) CMI, VI, 292.
(8) CMI, V, 1086.
i¿7

Sedert de i e eeuw ν. Chr. wordt de tropaiophore Victoria met
krans ook geplaatst op een voetstuk in de vorm van een globe. Op een
gemme uit die tijd ziet men een altaartje, versierd met
reliëfwerk en koppen van Ammoon, en bekroond door
een tropaiophore Victoria met krans, staande op een
wereldbol. Aan beide zijden knielt een barbaar, die
met zijn handen een veldteken uitstrekt in de richting
van de godin (afb. 93). Dit toneeltje heeft betrekking op
de teruggave van de door Crassus verloren veldtekens.
De Victoria op de globe is waarschijnlijk het bekende
beeld uit de Curia (1).
Afb. 93
Zij komt trouwens ook
voor met andere attributen, waarover later.
Uit de i e eeuw n. Chr. stammen
twee beeldjes van terracotta uit Keulen en
Bonn (afb. 94). Zij stellen Victoria voor met
krans en tropee. Het Keulse beeldje is afkomstig uit de fabriek van Vindex; de ontbrekende basis werd misschien gevormd
door een globe (2).
Met zekerheid treffen wij deze weer
aan op een aantal munten (3); Gallienus
plaatst dit Victoriatype te midden van
twee gevangenen (4).
2. Nike-Victoria met palmtak en tropaion.
Een variant van het voorafgaande
type is de tropaiophore zegegodin, die in
plaats van een krans een palmtak draagt;
zij is slechts weinig jonger dan de vorige
en eveneens afkomstig van Sicilië, waar
Geloon II haar voor het eerst op munten

(1)

FGS,

2816;

STUDNICZKA,

RM,

XXV,

1910,

Afb. 94

Ы. 41-42

en

afb.

8,

bl.

35;

LiPPOLD, 33, 2; F AG, XXXVII, 25.
(2) Keulen : WOELCKE, bl. 170 en pi. IX, 2; L E H N E R , Führer, 2900, bl. 68. Bonn :
WOELCKE, bl. 170 en pi. IX, 1; LEHNER, Fuhrer, 2670, bl. 68.
(3) Domitianus (CM/, I, 466), M. Aurelius (CM/, III, 969; 975), Carinus (CM/,
VI, 139) en Probus (CM/, VI, 747)·
(4) CM/, V, 1062-1067; GNECCHI, III, 95-96, bl. 57; KOEHNE, ΠΙ, 9, Ы. 346;
20-22, bl. 347 en pi. IX, 4; 31, Ы. 348.
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liet afbeelden (ι). Daarna raakt zij blijkbaar in vergetelheid, totdat zij in
de 4 e eeuw n. Chr. weer in de numismatiek terugkeert (afb. 95) (2).

Afb. 95

Afb. 96

Op een globe geplaatst vinden wij de tropaiophore Victoria met
palmtak echter nog op een aureus van Augustus, die volgens Grueber
geslagen werd ter herinnering aan diens overwinningen op Antonius.
Het is het enige voorbeeld van dit soort en het oudste met een tropaio
phore Victoria op een globe (afb. 96) (3).
Sedert Constantijn wordt aan het gewone type weer een gevan
gene toegevoegd (4), op wiens lichaam Victoria soms haar voet
plaatst (5).
3. D e tropaiophore Nike z o n d e r verdere attributen.

Eveneens in de 3 e eeuw v. Chr. ontstaat een tropaiophoor Niketype
zonder verdere attributen. Meestal draagt hierbij de godin de tropee
tegen de schouder. Zo vinden wij haar niet alleen op de uitgestrekte
hand van Athena op munten van Rhegium (6), maar ook op een Helle
nistische vaas uit Malta of Todi, waarop vier maal dezelfde voorstelling
wordt herhaald. Met de vrije hand, die anders een krans of zegepalm draagt,
ondersteunt de godin het tropaion hoog boven haar hoofd (afb. 97) (7).

(1)

WOELCKE, Ы.

204.

(2) Constantijn I (CMI, VII, 100-101; 579; 603-605; CAGNAT-CHAPOT, II, afb.
503, bl. 273); Constantijn II (CMI, VII, 66; 212; RECLINO, bl. 137-138); Constantius II (CMI, VII, 200; 261-264; VIERORDT, pi. LXI, 2740); Constans I (CMI, VII,
143; 153-156; MAURICE, I, bl. 157 en pi. XV, 2; I D . , I l i , Ы. 214 en pi. XIII, 26; CHABouiLLET, 3179); Vetranio (CMI, VIII, 8-9; VIERORDT, pi. LXI, 2771-2772).
(3)

CMI,

I, 329;

WOELCKE, pi. X,

2; GRUEBER, II, 4381,

bl. 21 en pi. LX,

17.

(4) Constantijn I (CMI, VII, 487-488; MAURICE, II, pi. IV, 14 en Ы. 117; pi. VI,
5 en bl.

165;

pi. XII,

2 en bl.

393;

DURUY, VII,

bl.

32).

(5) Crispus (CMI, VII, 1-2; 132; MAURICE, II, pi. XII, 1 en Ы. 389-390; K O E H N E ,
IV, 4, bl. 37 en pi. I, 8); Constantijn II (CMI, VII, 1-2; 177; K O E H N E , IV, pi. I, 9

en 8, Ы. 39).
(6) IMHOOF-BLUMER, Flügelgestalten, 29, bl. 14; WOELCKE, bl. 204.
(7)

W O E L C K E , afb.

6, bl.

167

en opm.

192.
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De tropee, die door een Nike hoog boven haar rechter schouder
wordt gedragen en met de linker hand wordt ondersteund op een reliëf

Afb. 97

Afb. 98

uit Tenos, is misschien een herinnering aan een overwinning der Rhodiërs
in het begin van de 2e eeuw v. Chr. (1). Tot in de 2e eeuw n. Chr. komen
voorstellingen als deze voor (afb. 98) (2).
Daarnaast treft men echter ook afwijkende typen aan. Op een
vierzijdige, met reliëfs versierde basis in de verzameling
Borghese te Rome ziet men op een der zijden Victoria met
uitgespreide vleugels voortschrijden, terwijl zij met haar
rechter hand een tropaion achter zich draagt. Met de
andere hand ondersteunt de godin het zegeteken, dat merkAfb. 99
waardigerwijze niet tegen haar schouder rust (3).

(1) Musée Belge, Χ, 1906, 8, bl. 329-330 en afb. Ы. 329.
(ζ) Victoria van Apollonia ( i e eeuw v. Chr. : FRÖHNER, Notice, 479, Ы. 436;
RRS, И, ι, 387, 5); reliëf op schouderklep van beeld van Augustus te Kopenhagen
(MUTHMANN, pi. 49, 1); vroeg-Romeinse gemme in de verzameling Robinson (LIPPOLD,
33, 3 ; FAG, LXIII, 31); bronzen Victoria uit Napels ( i e eeuw n. Chr. : Ы. 73, opm. 3);
beeldje in het British Museum (bl. 73, opm. 2); fresco te Pompeii (HELBIG, Wand
gemälde, 902; I D . , Untersuchungen, bl. 315); sarkophaag in de Villa Ludovisi (2 е eeuw
n. Chr.

: SCHREIBER, 335,

Ы. 257-258; ROBERT, Ы. 104

(3) R R R , III, Ы. π ι , 3·
1-3°

en pi. X X X V ,

85).

Niet steeds echter ondersteunt de zegegodin de tropee ; soms rust zij
eenvoudig tegen haar schouder. Ook dit stamt uit de 3 e eeuw v. Chr.
(afb. 99) (1).
Slechts zelden vinden wij haar in een zuiver frontale houding.
Volgens Bartolius-Bellorius kwam zulk een Victoria voor op een lamp;
zij droeg een tropaion, dat hoog boven haar uitstak en tegen haar schouder
leunde, in de rechter hand. En de schrijver voegt er aan toe : „Duas alias
Tropaeorum Figuras observavtmus in Sepulcro Nasoniorum, cum
spoliis hostilibus, ad Monumentum affixis" (2).
Zonder het zegeteken tegen haar schouder te laten rusten strekt Nike
met de rechter hand een tropee voor zich uit op een gemme uit Tharros (3).
Niet steeds is de tropaiophore Nike alleen. Op een neo-Attisch reliëf
uit Istanboel uit de i e eeuw v. Chr. bekranst zij Artemis ( ?) in gezelschap
van een man met een paard (een der Dioskouroi) (afb. 100) (4).
Op een uit Tivoli afkomstige sarkophaag uit de 2 e eeuw n. Chr.
omlijsten twee Victoriae op de hoeken het toneel van een strijd tussen
Romeinen en Galliërs; de linker draagt een tropaion, die aan de rechter
kant een bloemslinger (5).
Als bekroning van een tempel dienen twee tropaiophore Victoriae
rond een figuur met speer op een munt van Traianus (6).
En vergezeld van een Victoria met een tropaion die de weg wijst,
trekt Constantijn over de in 328 geslagen Donaubrug de vijand tegemoet,
terwijl een barbaar reeds voor hen knielt (afb. 101) (7).
(1) Hellenistische gemme (3° eeuw v. Chr. : WALTERS, Gems, 1171, pi. XVII);
munten van Herakleia aan de Latmos (rond 190 v. Chr. : WOELCKE, Ы. 20ό en pi. XI,
43), Bithunië (2 e eeuw v. Chr. : WBR, I, 2, 28, Ы. 226 en pi. XXXI, 13-14; WOELCKE,
Ы. 206, 2; IMHOOF-BLUMER, Flägelgestalten, 68, Ы. 30 en pi. V, 7) en C. Considius Paetus
(rond 45 v. Chr. : GRUEBER, l, 4093-4096, Ы. 533 en pi. L i l , 19-21; WOELCKE, Ы. 212

en pi. XII, 28; BABELON, Description, I, 379, 8-9. Misschien heeft het tropaion hierop
betrekking op Caesar); gemme te Parijs (CHABOUILLET, 1537); zegel of muntmodel,
misschien uit Tarente (WALTERS, Terracottas, E, 128); gevleugeld Victoriabeeldje uit
Mainz ( i c eeuw n. Chr. : ESPÉRANDIEU, Кесизіі Gaule, Χ , 7342, Ы. 6о); fresco van de
Strada Stabiana te Pompeii ( H E L B I G , Wandgemälde, 903); scherf van vaas van С. Annius
(OxÉ, 190, bl. 94 en pi. X L I X ) ; munten van Smurna (Claudius : VIERORDT, pi. X I I ,
818), Hadrianus (CMI, II, 1133), Septimius Severus (CMI, IV, 674, 696 en 701),
Caracalla (Makedonië : CMI, IV, 720), Geta (CMI, IV, 286-287), Gordianus Pius
(Antiochië in Pisidië : CMI, V, 501) en Tetricus (CMI, VI, 192-193).
(2) Veterum lucernai, fig. 1.
(3) Thans te Londen (WALTERS, Gems, 3040, pi. X X X I ) .
(4) MENDEL, Catalogue sculptures, I I , 573, bl. 294.
(5) Notile degli scavi, XVIII, 1921, Ы. 244 v. en pi. X I I I ; KA, XXVIII, 1928,
bl. 335-336.
(6) Uit 104-110 (CMI, II, 549-551; RECLINO, Ы. 114).
(7) CMI, VII, 483; MAURICE, I, bl. 105 en pi. I X , 9; G N E C C H I , I I , 8, bl. 134 en

pi. 130, 6. Vgl. de Profectio Augusti op munten van Postumus (bl. 127) en waarschijnlijk
bij lustinianus (Ы. 8o), alsook de optocht op de gemme van Licinius (Ы. 99).

J. 11

Enkele malen vindt men ook de tropaiophore Victoria op de uit
gestrekte hand van andere godheden (i).

Afb.

ίσο

Afb.

ιοί

Met bijzondere voorkeur beeldde men een tropaiophore Victoria
af op triomphbogen. Meermalen vindt men boven hun doorgang twee
zegegodinnen in antithetische schikking uitgekapt om a. h. w. de triumphator tegemoet te zweven met de symbolen van de overwinning.
De boog van Titus, opgericht wegens zijn overwinning op de Joden,
vertoont als eerste een tropaiophore Victoria (2). In navolging van de
boog van Septimius Severus (3) werden ook boven de middendoorgang
van die van Constantijn twee tropaiophore zegegodinnen afgebeeld.
Verder komt op de middelste sokkels van de zuilen aan de zuidzijde van
deze boog een frontale Victoria voor met een tropee in de hand. Bovendien
staat nog op de buitenzijden van de buitenste sokkels een tropaion op
een postament, met links een man, rechts een vrouw en in het midden
een kind. Aan de noordzijde volgen a. h. w. de Victoriae van de sokkels
de keizer, terwijl de zegegodinncn boven de doorgang hier met de tropaia
naar Rome wijzen (4). Eenzelfde versiering boven de doorgang droeg
(1) Van Roma (munten van Hadrianus : CMI, II, 1301-1302) en Venus Genetrix
(id. : CMI, I I , 1444-1445 ; Victoria laat haat linker hand steunen op een schild, dat
op een helm rust).
(2) D S , Ы. 517; TEBO, Ы. 84.
(3) DS, Ы. 514, 516 en 517; BAUMEISTER, afb. 1985 en pi. LXXXV; TEBO,
Ы. 101; R R R , I, 259; PAULY-WISSOWA, S. V. Triumphbogen, kol. 392-393.
(4)

AJA,
1З2

LEUFKENS, Ы. 191

w.;

BAUMEISTER, afb.

XVI, 1912, afb. 3, Ы. 379.

1965,

pi. L X X X I I ;

RRR,

I,

240;

de boog van Malborghetto, die evenals de vorige werd opgericht naar
aanleiding van de slag bij de Milvische brug (i).
Aldus wisselen op zegebogen staande en zwevende tropaiophore
Victoriae elkaar af (2). Een zwevende Victoria met tropaion was overigens
niet het alleenrecht van de triomphbogen. Ook op munten komt zij
voor (3).
Naast de bekende typen vallen enkele bijzonderheden op.

Afb. 102

Afb. 103

Allereerst is daar de Victoria, die een tropee met beide handen
vasthoudt, echter zonder dat zij het hoog boven haar hoofd verheft;
deze vorm is vrij laat (afb. 102) (4).
L. Verus breidt op zijn munten het tropaiophore Victoriatype met
een gevangene uit (5). Septimius Severus omringt het met meer gevangenen (6).
(1) TOEBELMANN, pi. X I V .
(2) Vgl. Rom. reliëf te Samos (ROUSE, 133, 2; AM, X X V , 1900, Ы. 174), reliëf
op sluitstuk van zegeboog uit 2* eeuw n. Chr. ( ?) (BENNDORF-SCHÖNE, 306) en
zuidwestelijke pilaar van tetrapulon van Galerius te Saloniki (CUMONT, bl. 88).
(3) Hadrianus (CMI, II, 1131-1132; 1462-1463), Antoninus Pius (CMI, Π, 838839) en M. Aurelius (Ы. 97, opm. 5).
(4) Fresco te Pompeii (Casa della caccia antica : H E L B I G , Wandgemälde, 904; R R P ,
Ы. 148, 4); munten van : Vespasianus (CMI, I, 472), Antoninus Pius (CMI, II, 417418; 428-435; ViERORDT, pi. XXX, 1459-1460), Commodus (CMI, III, 862; 898-899),
Caracalla (CMI, IV, 629), Saloninus (Amisos : WBR, I, 1, 156, bl. 99 en pi. XI, 10)
en Numerianus (CMI, VI, 4 onder : Carinus en Numerianus) ; reliëf boven doorgang
van boog van Septimius Severus (Ы. 132, opm. 3).
(5) D O D D , bl. 218 en pi. XII, 2; CMI, III, 330-333. Z o ook : Caracalla (CMI,
IV, 268-269) e n Philippus Arabs (Amisos : WBR, I, 1, 144 e, bl. 95 ; pi. suppl. J, nr.
10). Verder op kapiteel te Leningrad (bl. 121).
(6) CMI, IV, 545-546; 724-7*5; 7Î6-737·
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Ook wordt de tropaiophore Victoria zonder verdere attributen wel
eens op een globe geplaatst. Dit kan men reeds in de i e eeuw v. Chr.
aantreffen op daksier tegels (afb. 103) (1).
Uit de tijd van Hadrianus is een reliëf uit Aphrodisias, dat als kapiteelfries eens de zuidelijke puloon aan de ingang der Thermen sierde.
Twee zijden van het kapiteel bevatten reliëfs, terwijl
op de hoeken drie Victoriae zijn aangebracht. Aan
de voornaamste zijde staat de zegegodin op een globe
en draagt een tropaion; de beide andere hebben een
palmtak in de hand (2).
Zeer talrijk zijn zulke afbeeldingen niet (3). In de
3e eeuw vinden wij de godin echter nog als Victoria
Afb. 104
Augustorum met opgeheven vleugels en staande op
een wereldbol op munten van Diocletianus ; met beide
handen omknelt zij een tropee (afb. 104) (4). En het is tenslotte een
tropaiophore Victoria, die ten tijde van lustinianus de stoet van monumenten zal besluiten (5).
4. D e tropaiophore zegegodïn m e t verschillende

attributen.

Naast de zojuist besproken grote groeperingen van tropaiophore
zegegodinnen komen nog een aantal andere combinaties voor, waarvan
sommige slechts een enkele maal.
a) C a d u c e u s
Een herinnering aan de Gallische oorlogen zou een munt van L.
Hostilius Saserna uit de i e eeuw v. Chr. zijn met de afbeelding van een
Victoria met een caduceus in haar rechter hand en een tropee tegen haar
linker schouder (afb. 105). Blijkens de herautenstaf is de godin dus niet
alleen schenkster, maar ook verkondigster van de overwinning (6).
b) S c h i l d .
Enkele gemmen uit de i e eeuw v. Chr. vertonen een Victoria met
een tropaion in de rechter hand en een schild in de linker (afb. 106) (7).
(1) WALTERS, Terracottas, D 690 en afb. 79, bl. 419; R R R , I I , 487, 1 ; A. REINACH,

Pyrrhus, afb. 4, bl. 26; WOELCKE, bl.
(2) ZifeNDEL, Catalogue sculptures.
(3) Quasi-archaïsch of Etrurisch
lamp (Hamilton Collectie : WALTERS,

161-162.
Π, 494, Ы. 185-187.
beeldje (Brit. Mus. : WALTERS, Bronces, 1550);
Terracottas, 831, Ы. 126 en afb. 154; CAGNAT-

CHAPOT, I, bl. 685).
(4)

G N E C C H I , I, 8, bl. 12 en pi. 4, 15; CMI, VI, 473.

(5) Aureus van lustinianus (bl. 80, opm. 3) en ivoor Barberini (Ы. 6o).
(6)
XII,

GRUEBER, I, 3989-3993, bl. 512-513 en pi. L, 9; WOELCKE, bl. 213 en pi.

32; BABELON, Description, I, 553.

(7) WALTERS, Gems, 1026, pi. X V ; 3043, pi. X X X I ; 3044; FGS, 6249; LIPPOLD,
33, 7 = FAG, XXX, 3.
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Een met beeldhouwwerk versierde sarkophaag uit Rome vertoont
in het midden een grote deur, waaruit Hermes Psuchopompos naar buiten
treedt. Links en rechts staat op een kruisgewijs omgorde globe een

Afb. 105

Afb. 106

Afb. 107

Victoria zonder vleugels; in de ene hand draagt zij een tropee, met
de andere heft zij een schild naar het zegeteken omhoog (1).
De schilddragende tropaiophore Victoria komt in late tijd nog voor
op enkele munten (afb. 107) (2).
c) G l o b e .
Een muurschildering te Pompeii uit de i e eeuw n. Chr. voegt aan de
bestaande een nieuw schema toe door Victoria weer te geven met een
tropaion tegen de linker schouder en een globe, symbool der wereldheerschappij, in de opgeheven rechter hand (3).
d) H o o r n d e s o v e r v l o e d s .
Een lamp uit dezelfde tijd vertoonde als binnenversiering een
Victoria met een tropee en een hoorn des overvloeds; met de vrije hand
ondersteunt de godin het zegeteken hoog boven haar hoofd. Zij begeeft
zich naar een altaartje aan de rechter zijde, waarop een schild en een
lauwerkrans liggen. Aan beide zijden staan offerdienaars en gieten een
vloeistof uit een hoorn (4).
e) H e 1 m .
Onzeker is het, of het onduidelijke voorwerp, dat een gevleugelde
Victoria op een gemme uit de I e eeuw n. Chr. draagt, een tropaion is.
Haar andere hand houdt een helm vast (5).
(1) DÜTSCHKE, Π, 122 („Ehesarkophag").

(2) Valerianus (Nikaia, 3° eeuw : WBR, I, 3, 8οι, bl. 501 en pi. LXXXVI, 38)
en Priscus Attalus (met Christusmonogram, 5° eeuw : CMI, VIII, 10).
(3) H E L B I G , Wandgemälde, 905 (Casa dei Dioscuri).
(4) BARTOLIUS-BELLORIUS, Veterum lucemae, fig. 2.
(5) S. REINACH, Pierres g-avées, Ы. 64 en pi. 65, nr. 71, 4.
IS?

f) B l o e m s l i n g e r .
Een Victoria met een tropee in haar linker en een bloemslinger in
de rechter hand staat afgebeeld aan weerszijden van een strijdepisode
tussen Grieken en Amazonen op een sarkophaag uit de 2 e eeuw n. Chr.,
gevonden bij de Porta Salaria te Rome (ι). Zij herinnert aan de tro
paiophore Victoria met krans (afb. 108).
g) S p e e r .
Minder zeldzaam is het type van Victoria met speer en tropaion,
welke attributen overigens meestal door Mars worden gedragen. Het
komt voor het eerst voor in de 2 e eeuw n. Chr. op munten van Hadrianus
met de beeltenis van een tropaiophore Victoria, die staat op de hand van
Roma die op een sella curulis gezeten is (2). Gewoonlijk komt deze Victoria
echter zelfstandig voor (3).
h) O f f e r s c h a a l .
Een nieuw type wordt door keizer Victorinus op zijn munten aan
gebracht : het is de Victoria met patera en tropaion, staande bij een altaar.
Navolging vond dit echter niet (4).

Afb. 108

Afb. 109

Afb.

no

i)Twee tropaia.
Geheel op zich zelf ook staat de frontale Victoria, die zich met twee
tropeeën in de hand in de lucht verheft, zoals een medaillon van M.
Aurelius te zien geeft (afb. 109) (5).
(1) R R R , Π Ι , 178; ALTMANN, bl. 84; H E L B I G , Fährer, I, 865; ROBERT, bl. 91
en pi. X X X I I , 77.
(2) CMI, II, 1301.
(3) Munten van M. Aurelius (СМ7, Π Ι , 980-983), Caracalla (CMI, IV, 645-646)
Cams (CMI, VI, 82) en Constane I (CMI, VII, 24; 137).
(4) CMI, VI, 130.
(5) G N E C C H I , Π, 36, bl.
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31 en pi. 61,

10.

j) K r a n s e n s c h i l d .
Sporadisch vindt men ook combinaties van twee vroegere typen.
Zo liet Gallienus munten slaan met de afbeelding van de Victoria Augusti
in militair uniform en voorzien van een krans, een schild en een tropee Ci).
к) K r a n s e n
Een andere, late
met krans en palmtak.
zit aan de voeten van

zegepalm.
combinatie is die van de tropaiophore Victoria
De krans omgeeft het getal XXV; een gevangene
de godin (afb. н о ) (2).

lì G e v a n g e n e .
Op sommige munten staat de zegegodin in een bijzondere verhouding
tot de gevangene. Soms plaatst zij een tropee op een gevangene die op
een globe zit (3). In de meeste gevallen echter sleurt de tropaiophore
Victoria een gevangene met zich mee (4).
Vatten wij het voorafgaande kort samen, dan blijkt dat de attributen,
waarmee de tropaiophore Victoria wordt toegerust, voor de ene helft behoren tot de normale uitrusting van het tropaion (schild, helm, speer,
krans en gevangene), anderzijds symbolisch zijn (herautenstaf, globe,
hoorn des overvloede, bloemslinger en zegepalm). De offerschaal duidt
op een religieus aspect. Alle combinaties zijn uit Romeinse tijd.
C. — Nike-Victoria

bij een staand tropaion

Buiten de boven behandelde groepen staan een aantal voorstellingen
uit verschillende tijden van een zegegodin bij een meestal voltooid tropaion, die grotendeels incidentele combinaties zijn en waarvan slechts
een enkele op grotere schaal navolging heeft gevonden. Voor zover de
zegegodin daarbij hoofdpersoon schijnt te zijn, worden zij hier behandeld. •
Een Nike enerzijds en een tropaion anderzijds omlijsten het toneel
van een strijd tussen ruiters en hopliten op een zilveren strook uit een
(1) Bl. 127, opm. 8.
(2) M u n t v a n Constantius II (CMI, V I I , 237) e n Constans I (CMI, V I I , 139).
(3) Vitellius (CMI, I, 92-93).
(4) M u n t e n v a n : Septimius Severus (CMI, I V , 544; 726), Caracalla (CMI, I V , 628),
Valentinianus (CMI, V I I I , 5 0 ; 55; G N E C C H I , I, 12-13, bl. 7 4 e n pi. 34, 9 ; B E L L I N G E R ,
bl. 33, Valentinianus nrs. 6-7; F R O E H N E R , Ы. 324), Valens (CMI, VIII, 4 9 ; 59), Valen
tinianus II, (CMI, VIII, 30; BELLINGER, bl. 35, Valentinianus, nr. 2 ; E D W A R D S , 608,
bl. 113), T h e o d o s i u s ( m e t kruis o f Christusmonogram : CMI, VIII, 30), E u g e n i u s
(CMI, VIII, 3 ; E D W A R D S , 680, bl. 116), Arcadius (uit Thessalonica o f Constantinopel :
E D W A R D S , 708, bl. 1 1 8 ; v g l . 713), H o n o r i u s (CMI,

V I I I , 3 2 ; E D W A R D S , 6 8 5 , bl. 116),

l o h a n n e s (CAII, VIII, 1-2), Valentinianus III (uit Thessalonica : E D W A R D S , 699, bl.
117), lulius N e p o s (CMI, VIII, 4), R o m u l u s (CMI, VIII, 1) e n uit de tijd der Vandalen
(EDWARDS, 751, bl.

120).
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grafheuvel bij Trichonion in Aitolië; zij is waarschijnlijk afkomstig van
de schede van een zwaard (i).
Minder ongewoon is het, wanneer Victoria tussen twee tropeeën
staat, een schema, dat uitstekend kon dienen ter versiering van het
borstharnas van statuae thoracatae (2).
Een fraai beeld in mooie stijl is de wit-marmeren Victoria van
Carthago, die haar linker arm om een tropaion slaat dat naast haar staat;
zij dateert uit de I e eeuw n. Chr. (3). Uit deze tijd is ook een harnas uit
Pergamon, dat op een schouderklep de voorstelling bevat van een Victoria
voor een tropaion van het zeldzame type I С (4).
Als decoratief element neemt het tropaion een belangrijke plaats
in op de reliëfs van de Aula Magna in de Domus Flavia op de Palatijn.
Zij tooiden oorspronkelijk uitstekende gedeelten boven de zuilen. Óe
tropeeën hierop hebben vermoedelijk betrekking op Domitianus' overwinningen op de stammen van Bretagne vóór de voltooiing van het
paleis in 92 (5).
Twee reliëfs in het Palazzo Farnese vertonen aan de voorzijde een
Victoria, die naar rechts in de richting van een tropaion schrijdt, aan
welks voet zich oorspronkelijk gevangenen bevonden, zoals de fragmenten A en В bewijzen. Ook fragment D behoorde tot zulk een tropee.
Te Napels bevinden zich de fragmenten E en F, het eerste met de zwaar
beschadigde voorstelling van een Victoria en een aantal wapenen, waar
van de rangschikking doet denken aan fragment B, het tweede met de
resten van een tropaion en van de tunica van een zegegodin. Dierekoptrompetten en wapenen wijzen op een overwinning op de Galliërs,
niet op de Chatten en Daciërs, zoals men vroeger meende (6).
Haast onuitputtelijk zijn de variaties. Op een sarkophaag uit San
Zenone, waarschijnlijk uit de tijd van Traianus, staat aan de voorzijde
naast een strijdscène een Victoria voor een hal. Vermoedelijk zette zij
haar voet op de nek van een gevangene. Naast de godin staat een tropee (7).
De afbeelding op een basis te Turijn werd boven reeds besproken (8).
(1) Eph. arch., 1906, bl. 75; AJA, XI, 1907, bl. 97.
(2) Gemme ( i e eeuw v. Chr. : WALTERS, Gems, 3042), beeld van Hadrianus te
Londen en van L. Verus in het Vaticaan (Ы. 100, opm. 8).
(3) Musée Lavigerie, bl. 10; D S , afb. 7130, bl. 517; Mostra, 16, bl. 20 en pi. V.
(4) HAGEMAXN, bl. 40 en afb. 54 (thans te Berlijn).
(5) De hier bedoelde fragmenten worden ook wel Tropaia Farnese genoemd,
daar zij zich in het Palazzo Farnese bevinden. Enkele bijbehorende stukken zijn in
het Museo Nazionale te Napels.
(6) DuRRY, Trophées Farnese, Note complémentaire, bl. 77-80 ; A]A, XL, 193 6, bl. 3 69.
(7) Thans te Pisa : DÜTSCHKE, I, 60.
(8) Bl. 100. ZADOKS {Kondom een ring, bl. 99) vermeldt nog een gemme uit de 2 e
eeuw, waarop Nike met een palmtak met de rechter voet op een verhoging naast een
tropaion staat.
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Vooral de munten vertonen een zeer bont beeld. λΐ. Aurelius laat
daarop een tropaion met twee zittende Germaanse gevangenen afbeelden,
tussen een Victoria aan de linker en de keizer zelf
aan de rechter kant (afb. 111) (i). Septimius Severus
verheerlijkt zijn successen in Brittannië op een
munt, waarop een tropaion geplaatst is tussen
Victoria, die het zegeteken vasthoudt, en een
staande vrouw. Een gevangene zit daarbij op de
grond (2).
Op een munt van Geta staat deze samen
met zijn keizerlijke broeder afgebeeld. Beiden
ondersteunen zij een globe in hun midden. Een
Afb. ш
frontale Victoria staat tussen hen in en breidt
haar vleugels uit over een tropee, waaronder een gevangene zit (3).
Het is de Victoria Probi Augusti die op
munten van deze keizer naar rechts schrijdt met
een krans en een palmtak; zij begeeft zich naar
een tropaion, waaronder twee geboeide gevangenen
zitten (4).
Samen met Libertas houdt de zegegodin een tropai
on vast op munten van M agnentius en Decentius (afb.
Afb. 112
112) (5). In de plaats van Libertas treedt soms ook een
Romeins burger met toga en hoofdbedekking (6).
De enige voorstelling die grotere verbreiding vond, is die van een
Victoria die voor een tropee gezeten is. Reeds in de i e eeuw n. Chr.
treffen wij haar aan op een vaas van Etrurische techniek (7). Zij komt
echter vooral voor op munten; de godin is hier gewoonlijk op wapens
gezeten en houdt een schild met een inscriptie op de knie (afb. 113) (8).
Caracalla breidt dit toneel uit met twee zittende gevangenen; deze munten

(1) CMI,

Π Ι , 214; G N E C C H I , I I , 7, bl. 27 en pi. 59, 9; 8-9, bl. 28 en pi. 59,

10;

K O E H N E , I I I , 20, bl. 286-287.

(2)
(3)
(4)
(5)
CMI,

CMI, IV, 733.
CMI, IV, 217-218.
CMI, VI, 779·
Magnentius : CMI, VIII, 36; 46-51; VIERORDT, pi. LXII, 2780. Decentius :

VIII, 19; 26-27; G N E C C H I , I, 2, bl. 34 en pi. 14, 4; FROEHNER, bl. 316; V I E R O R D T ,

pi. LXII, 2787.
(6) Magnentius {CMI, VIII, 52).
(7) K N A P P , bl. 60, 2.

(8) M. Aurelius {CMI,

I I I , 323-324; 356; FROEHNER, bl. 101; G N E C C H I , II,

16, bl. 28 en pi. 60, 4; ib., 17, bl. 29); Commodus {CMI, III, 483-484; G N E C C H I , II,
80, bl. 60 en pi. 83, 7; FROEHNER, bl. 123); Septimius Severus {CMI, IV, 509-510;
533-5 34)·
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herinneren aan zijn overwinning op de Parthen. Met geringe variaties
keert ook dit type later terug (i).
Afwijkend is een voorstelling op munten
van Constanti) n, waar het tropaion niet vóór,
maar achter de godin is opgesteld (2). Nieuw
ook is een afbeelding op een munt van dezelfde keizer met de legende CONSTANTINIANA
DAPHNE. Victoria zit hierop op een cippus
en kijkt naar rechts. Zij heeft een palmtak in
elke hand. Voor haar staat een tropee en aan
haar voeten knielt een gevangene, terwijl hij
met beide handen op de grond steunt. Onder
Afb. 113
haar voeten ligt een schild; soms ook plaatst
de godin de voet op de gevangene (3).
Vatten wij thans de resultaten samen. De verbinding van een Nike
met een tropaion dateert reeds uit de 5e eeuw v. Chr. De godin treedt
aanvankelijk uitsluitend op als oprichtster van een tropee, waaraan zij
wapens bevestigt. Daarbij neemt de helm een bijzondere plaats in.
Voorstellingen als deze komen ook in de 4 e en 3 e eeuw voor, om
dan na een onderbreking in Romeinse tijd terug te keren. Dan treffen wij
echter voornamelijk Victoriae aan, die een schild aan een tropee bevestigen.
Twee dergelijke Victoriae werden bij voorkeur antithetisch aangebracht
op borstharnassen van statuae thoracatae. In het algemeen kan worden
vastgesteld, dat de vindingrijkheid van de kunstenaars een grote afwisseling in het repertoire heeft gebracht.
Ongetwijfeld is reeds in de Griekse tijd bovengenoemde voorstelling
enigszins op de achtergrond gedrongen door een vinding van de 4 e eeuw :
de Victoria, die een tropaion bekranst. Deze vond een grote verspreiding
door de terracotta wierookal taart jes, de Megarische kommen en de
victoriati.
Als derde stadium bij de oprichting van een tropaion kan men
beschouwen het aanbrengen van een opschrift op het schild door Victoria. Dit is een Romeinse innovatie.
Zeldzaam daarentegen zijn de zegegodinnen, die de oprichting van
een tropee bezegelen door het offer van een stier.

(1) Twee gevangenen : Caracalla (CMI, IV, 647-651); Philippus Arabs (CMI,
V, 44-45; 158; G N E C C H I , II, 1, Ы. 96 en pi. 108, 3); Postumus (CMI, VI, 395); Constantijn I (CMI, VII, 576-578; VIERORDT, pi. LIX, 2053 e n Z^H)- Een gevangene :
Constantijn I (CM/, VII, 591; 649-650; 654; MAURICE, II, Ы. 398 en pi. XII, 7); Constantijn II (CMI, VII, 229).
(2) CMI, VII, 260.
(3)
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CMI,

VII,

89-91; MAURICE, II, pi. XV,

8 en Ы.

514.

Van groot belang was de schepping van de tropaiophore Nike.
Uitgaande van munten van Purrhos werd zij in een oogwenk en in een
eindeloze variatie algemeen bekend en overal afgebeeld. In de handen
van Nike is het tropaion geworden tot een zegesymbool, dat op één
lijn staat met andere gebruikelijke overwinningssymbolen als krans
en palmtak. De afwisseling schuilt voor een aanmerkelijk deel in de
verdere attributen van de godin.
Onder de afbeeldingen van een Victoria bij een staand tropaion
neemt vooral degene, waarbij de godin bij een tropaion op een hoop wapens gezeten is, een belangrijke plaats in.
Het zijn voornamelijk de munten, waarop Victoria in verbinding
met een tropaion wordt aangetroffen. Een voorname rol spelen echter
ook de triomphbogen en de boven vermelde borstversieringen van harnassen.
In Romeinse tijd wordt dikwijls een gevangene aan de scène toegevoegd. Enkele bijzondere vormen waren daarbij de tropaiophore
Victoria op een globe en de Victoria die met haar vrije hand de tropee
hoog boven haar hoofd ondersteunt. De zegegodin, die in de 5e eeuw
v. Chr. a. h. w. aan de wieg van het tropaion stond, blijft het trouw begeleiden door de gehele oudheid heen, om ten slotte met het zegeteken in
de hand ten onder te gaan.

IL — H e r a k l e s - H e r c u l e s

en h e t

tropaion

De verbinding van Nike-Victoria met een tropaion was algemeen,
daar de zegegodin zelf van algemene aard was en nauwelijks aan een
bepaalde stad of groep van mensen gebonden. De aanwezigheid van
Herakles bij een tropaion daarentegen is een uitzondering en komt slechts
daar voor, waar men een bijzondere reden daartoe had, die vooral gelegen is in een bijzondere verhouding tot deze godheid.
Reeds in de 4 e eeuw v. Chr. vindt men sporen van Herakles op munten van een stad, wier naam afgeleid is van de
zijne : Herakleia in Bithunië, in de vorm van een knods die
beneden tegen de tropaionpaal staat (afb. 114) (1). Opvallend is Afb. 114
daarbij, dat hier een wapen van de overwinnaar aangewend
wordt bij de samenstelling van een tropee. Dat Herakles inderdaad overwinnaar was, blijkt uit munten van dezelfde stad uit de tijd van Timotheos

(1)

WOELCKE, Ы. 200;

WBR,

I, z, 23, 24, 29 en 30, bl. 349 en pi. LV,

17,

22 en 23 (tijd : 364-352).
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18,

en Dionusios (345-337) (1) en later van Dionusios alleen (337-305; afb.
115 ) (2), waarop Herakles staat afgebeeld als oprichter van het tropaion. Het
is Ziaëlas van Bithunië (ongeveer 255-235), die de knods
van Herakles zal doen bevestigen aan de rechter zijde van
het zegeteken, de gewone plaats voor de speer die thans
achter het tropaion schuin in de grond steekt. De god
zelf komt op zijn munten niet voor (3).
Of de naakte strijder met knods en tropee op een
Afb. 115
Romeinse munt uit de 3 e eeuw v. Chr. als een Herculesfiguur beschouwd moet worden, is niet geheel zeker (afb.
116) (4). De waarschijnlijkheid van deze veronderstelling wordt echter versterkt door het voorkomen van een dergelijke figuur, eveneens onbekleed
en voorzien van dezelfde attributen, op munten van C. Antius Restio
(rond 46 v. Chr.), die voor een afstammeling van Hercules gold. Zijn
symmetrisch gebouwd tropaion met scheenplaten heeft misschien betrekking op de overwinningen van Caesar in Gallië (afb. 117) (5).

Afb. 116

Afb. 117

Een geheel andere rol speelt Hercules op een carneool te Berlijn :
hierop is hij de verslagene, bedwongen door Amor, die de handen van
zijn knielend slachtoffer vastbindt op zijn rug. Een tweede Amor staat op
de knie van Hercules en versiert een tropaion op de achtergrond met
pijlkoker en leeuwehuid. Hercules' attributen (6). De symbolische betekenis van de handeling is zonder meer duidelijk, evenals op een
andere gemme, waarop Aphrodite en Herakles — de laatste leunend op
zijn knods — een tropaion flankeren (7).
In de i e eeuw n. Chr. komt Hercules in verbinding met een tropaion
niet voor. Eerst op een munt van M. Aurelius uit 148 zien wij hem weer
(1) WBR, I, 2, 33-36, Ы. 350 en pi. LVI, 1-4;

WOELCKE,

bl. 200 en pi. XI, 5-8;

GARDNER, Types, pi. X I I I , 6 en bl. 194; H E N N I N , bl. 193 en pi. 37, 7.

(2) WBR, I, 2, 38-40, bl. 350-351 en pi. LVI, 5-7; HEAD, afb. 266, bl. 515;
Monnaies, IV, 685, pi. XXVI.
(3) Bl. 67, opm. 2.
(4) BABELON, Description, I, 31, 46.
(5) GRUEBER, I, 4029-4032, bl. 521-522 en pi. LI, 6-7; WOELCKE, bl. 213 en pi.
XII, 30; BABELON, Description, I, 155, 1-2.

(6) FGS, 6864.
(7) D E R I D D E R , Bijoux, 1866.
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(afb. 118). In heroïsche naaktheid staat hij hier, met een mantel over de
linker arm en een knods en tropaion in de rechter hand, op een wagen die
getrokken wordt door een vierspan van kentauren, die door hun attributen
gekenmerkt zijn als de vier jaargetijden (i). Het zijn verder tropaiophore

Afb. 118

Afb. 119

kentauren, die het harnas van een torso van Augustus of Traianus uit
het theater te Merida sieren (2).
Van Commodus is bekend, dat hij zich gaarne als Hercules liet
afbeelden. Op sommige van zijn munten zet de keizer, uitgerust met de
kentekenen van deze god, een helm op een tropaion (afb. 119) (3), op
andere bekranst hij het (4).
Nieuwe bijzonderheden vertonen munten van Heliogabalus en andere
keizers (5). Een naakte Hercules met knods en leeuwehuid legt zijn
rechter hand op een tropee, waarbij een zuil met de beeltenis van Victoria
staat. Een palmboom en een purperslak wijzen op de Phoinikische herkomst van deze munten.
Andere keizers voegen hieraan twee stenen toe, waaruit water te
voorschijn komt, alsmede andere variaties (afb. 120) (6).
Op munten van Diocletianus leunt een tropaiophore Hercules op
zijn knods (7). Hij komt het laatst voor bij Maximianus HercuUus met
de eretitel : CONSERVATOR AVGG. (afb. 121) (8).
(1) CMI,

III,

593; G N E C C H I , II, 31, Ы. 30 en pi. 61, 6; FROEHNER, Ы. 81-82.

(2) TARACENA, I I , afb.

84, Ы.

110.

(3) CMI, III, 202-204; vgl. munt uit luliopolis uit dezelfde tijd : WBR, 1, 2,
i, Ы. 385 en pi. LXIII, 1.
(4) CMI, Ш , 200-201.
(5) Heliogabalus (CMI, IV, 430), Gordianus Pius (Turos : CMI, V, 552) en
Philippus Arabs (CMI, V, 341).
(6) Valerianus (CMI, V, 347), Tacitus ( G N E C C H I , I I , 10, Ы. 115 en pi. 118, 8;
vgl. i i , bl. 115) en Probus (met de legende : HERCVLI ROMANO AVG. : CMI, VI, 298).

(7) CMI, VI, 499-500.
(8) CMI, VI, 73; 582-583; G N E C C H I , III, 29, bl. 81 en pi. 158, 21.
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Globaal gesproken kunnen er aldus twee typen onderscheiden
worden : het tropaiophore Herculestype, dat meer algemeen verbreid

A f b . IZO

A f b . 121

was, en het „Phoinikische type", dat in het bijzonder voorkomt op
munten van Heliogabalus tot en met Probus.
III. — P ä n

en een t r o p a i o n

Een zeldzame combinatie, die chronologisch op die met Herakles
volgt, is die van Pan met een tropee. Zij komt alleen in de 3 e eeuw
v. Chr. voor op medaillons van Antigonos Gonatas. Deze
werden geslagen ter herinnering aan zijn overwinning op de
Galaten bij Lusimacheia, naar aanleiding waarvan de vorst
de Paneia invoerde. Aan Pän werd blijkbaar een belangrijk
aandeel in deze zege toegeschreven, zodat de god op deze
medaillons dan ook optreedt als oprichter van het zegeAfb. 122 teken (afb. 122) (1).
IV. — M a r s

en het tropaion

Als vooral sedert de 2 e eeuw v. Chr. het tropaion te Rome is ingeburgerd, vangt daar, als men zich eenmaal heeft los gemaakt van de
stereotype vorm van de victoriati, een nieuwe ontwikkeling aan. Aanstonds wordt dan een figuur er mee verbonden, die zeer sprak tot het
krijgshaftige gemoed van de Romeinen : het is die van de oorlogsgod
Mars.
Zijn debuut maakt hij op munten van L. Postumius Albinus (2) (134 ?;
afb. 123) en С Aburius Geminus (129 ?) (3), waarop hij met een tropee
(1)

EDWARDS, 240, bl. 4 1 ; D S , bl. 500 en afb. 7109, bl. 505.

(2)

BABELOX, Description, I I , 377, 1; WOELCKE, Ы. 209 en pi. X I I , 9; GRUEBER,

I, 1129-1132, bl. 171-172 en pi. XXIX, 13.
(3)

BABELON, Description, I, 94, 1; WOELCKE, bl. 209 en pi. X I I , 10; GRUEBER,

I, 999-1000, bl. 147 en pi. XXVII, 14.
144

tegen zijn schouder op een quadriga voortsnelt. Aldus neemt de oorlogsgod als brenger van de zege de plaats in van Victoria en kenmerkt
daardoor met één slag het Romeinse karakter.
Spoedig wordt op munten van L. Valerius Flaccus (104 ?) een
wijziging aangebracht, doordat de god hierop te voet wordt afgebeeld
met een speer in de rechter hand en een tropaion tegen de linker
schouder (afb. 124) (1).

Afb. 123

Afb. 125

Afb. 124

Victoria laat zich echter niet verdringen. Op een gemme uit de
i e eeuw v. Chr. snelt zij, een onbeklede, gevleugelde Victoria met palmtak, voort aan de zijde van een tropaiophore Mars met helm en wapperende
mantel (afb. 125) (2). Meestal echter vindt men Mars alleen.
De teruggave van de veldtekens, die Crassus in 53 aan de Parthen
verloor en die in 20 v. Chr. door hun koning Phraätes werden teruggegeven, werd te Rome zeer gevierd. Hierop zou een reliëf betrekking hebben met de voorstelling van Mars Ultor in volle wapenrusting en met
een hoorn des overvloeds — die wij ook reeds bij Victoria aantroffen —
in de hand. Uit deze hoorn komen behalve twee knaapjes (Romulus en
Remus) ook nog een veldteken en een tropee (3).
De voorstelling van een tropaiophore Mars was een vooral door
gemmensnijders gaarne aangewend motief. Het veelvuldig voorkomen
ervan brengt men in verband met de oprichting van de tempel van
Mars Ultor te Rome, die in 2 v. Chr. werd ingewijd en een herinnering
vormde aan de slag bij Philippoi in 42. Een beeld van Mars met
een tropaion op de linker schouder deed er dienst als cultusbeeld (4).
(1) BABELON, Description, I I , 511, 7; 512, 1; WOELCKE, Ы. 210 en pi. X I I , 12;

DS, bl. 510 en opm. 7, bl. 515; GRUEBER, II, 647-648, Ы. 300-301 en pi. XCV, 12.
(2) S. R E I N A C H , Pierres gravées, Ы. 94 en pi. 83, 18.
(3) Relief uit Bologna, nu in Cleveland : JOAI, XXVI, 1930, afb. 72, Ы. 136.
(4)

D S , bl. 511; TEBO,

bl. 80; WOELCKE, Ы. 194.
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Gewoonlijk draagt de oorlogsgod daarbij op gemmen in de rechter
hand een speer. Meestal verschijnt hij in heroïsche naaktheid, soms met
een sierlijk wapperend manteltje over zijn arm of om zijn middel.
De vorm van het tropaion varieert daarbij (i). Niet steeds is met
zekerheid uit te maken, of de afgebeelde figuur Mars of een veldheer
(b. v. Romulus) voorstelt (2). Niet altijd ook wordt het tropaion op de

Afb. 126

Afb. 127

linker schouder gedragen (afb. 126) (3). Dit wisselt, naargelang de drager
ervan naar links of rechts gaat : hij draagt de tropee ni. steeds aan die
zijde, die van de beschouwer is afgewend (afb. 127) (4).
Naast het veel voorkomend type van een lopende Mars komt ook
een staande tropaiophore Mars-figuur voor (5); eenmaal treffen wij deze
aan te paard (6).
(1) Type I A : FGS, 4437-4438. Type II : WALTERS, Gems, 1427 en pi. X X ;
CHABOUILLET, 1444; met twee speren achter het schild gekruist : FGS, 6727. Type
III : Ы. 72, opm. 4. Gemmen uit de keizertijd : FGS, 7255-7261; 8717; FOSSING, 577,
578, 581 en 1682; WALTERS, Gems, 1430 (twijfelachtig stuk).
(2) Furtwängler betitelt de tropaiophore figuur op een gemme (FGS, 6727)
als Mars en zwijgt over het feit, dat deze in tegenstelling met vroegere soortgelijke
afbeeldingen in volle wapenrusting steekt.
(3) D S , afb. 7120, Ы. 511; CHABOUILLET, 1441; DURUY, I I I , Ы. 286; vgl.

IV,

bl. 180.
(4) S. R E I N A C H , Pierres gravées, bl. 62 en pi. 62, 58, 2-3 en 59, 4 ; ib., bl. 137 en
pi. 125, 39 bis; WALTERS, Gems, 1423; 1428; FGS,
BOUILLET, 1442; 1443; 1445; DS, bl. 517.

(5) CHABOUILLET, 3377.
(6) D E RIDDER, Bijoux, 1548.
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2685-2691; LIPPOLD, 7, 1; C H A -

Geheel alleen staat ook een gemme, waarop Mars met een schild
aan de linker arm op een rots gezeten is, terwijl hij in zijn uitgestrekte
rechter hand een tropaion houdt (i).
Grote beelden van een tropaiophore Mars zijn niet tot ons gekomen;
wel kennen wij een aantal beeldjes, die voor een deel uit Gallië afkomstig
zijn (2). Germanie levert trouwens zijn aandeel in de vorm
van een bronzen plaat met reliefversiering, die gevonden werd in
een graf te Remagen en wel afkomstig is van een spiegeldoos.
Hierop troont Mars voor een
tropaion, dat in een tempelvormig
gebouw staat (3).
Op reliëfs is hij overigens
schaars vertegenwoordigd; enkele
uit Mainz afkomstige blokken, die
afkomstig zouden zijn van een
Afb. 128
zegemonument van de Legio I
Adiutrix uit de tijd der Flavii, vertonen af beeldingen van tropaia. Op het bovenste blok van de tweede pijler
ziet men een soldaat met baard, die steunt op een lans en een tropee vasthoudt (afb. 128); een ander blok vertoont een tropaiophore Mars (4).
Het terrein van de beeldhouwkunst heeft de tropaiophore oorlogsgod voornamelijk aan Victoria moeten overlaten. Slechts op de attika
aan de voorzijde van de boog van Constantijn treffen wij hem nog met
zekerheid aan. Zij bevat de voorstelling van een allocutio : links staat
de keizer op een verhoging, rechts een menigte soldaten alsmede, op
de achtergrond, een bouwwerk met twee poorten, waarin twee zuilen
met beelden. Op de rechter zuil in de rechter doorgang staat Mars in
volle wapenrusting; hij houdt een tropaion vast, waarvan de hoge
paal op de grond rust (5).
(1) WALTERS, Gems, 1431.
(2) Zilveren beeldje van voortschrijdende, tropaiophore Mars ( D E RIDDER, Bijoux,
2092, pi. X X I X ) ; bronzen beeldje uit St. Germain van tropaiophore Mars met dolk
(S. REINACH, Antiquités nationales, II, 40, Ы. 5 8 ; vgl. 43, bl. 5 9, waar bij een ander bron
zen tropaionbeeldje uit St. Germain waarschijnlijk Mars moet worden aangevuld);
bronzen beeldje te Kopenhagen (FOSSING, sub 577).
(3) B], CXVI, 1907, Ы. i j i .
(4) K A H L E R , Ein römisches Siegesdenkmal in Маіп^. Vgl. ESPÉRANDIEU, Recueil
Gaule, X, ad VII, 5763, bl. 40.
(5) DS, bl. 517; R R R , I, 241. Misschien moet op de sarkophaag van Balbinus
die in 2 3 8 stierf, een stuk paal in de handen van Mars aangevuld worden tot een tropaion {AA, 1937, kol. 482 v. en afb. 1).
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Ook reliëfs in de kleinkunst vertonen slechts zelden de krijgsgod bij
een tropee. Afgezien van een puxis in het Louvre, waarop hij samen met
Roma naast een tropaion voorkomt (i), staat hij
nog afgebeeld op een lamp uit de tijd van Augustus of Tiberius te Hannover (2). Het hierop voor ·
komend borstbeeld van een soldaat met helm, die
een tropaion op zijn schouder torst, kan wel
niemand anders zijn dan Mars Ultor. Hetzelfde
geldt voor een cultusbeeldje uit een legerheiligdom
en afkomstig uit de fabriek van Vindex, dat een tropaiophore figuur met lans voorstelt (afb. 129) (3).
Een zeer belangrijke plaats veroverde het
tropaiophore Mars-Ultor-type op munten en
tesserae. Uit de tijd van Augustus nog dateert
een tessera van Germanicus met aan de voorzijde
de kop van Mars en een tropaion aan de keerzijde (4). Op een andere tessera uit dezelfde eeuw
zijn beide afbeeldingen gecombineerd tot een
tropaiophore Mars met speer, terwijl de ommezijde een standaard vertoont (5).
Als dakversiering van een tempel verschijnt
de speerdragende Mars met tropaion naast andere
beelden op een munt van
Afb. 129
Caligula (6). Frontaal, maar
met dezelfde attributen verschijnt hij onder de
naam Mars Victor ten tijde van Galba (7).
Vitellius kent naast het traditionele type (8) ook
nog de afbeelding van Mars met Victoria en
tropaion. De krijgsgod is in volle wapenrusting
en draagt op zijn uitgestrekte rechter hand een
beeldje van een Victoria met een krans in de
h a n d ( a f b . 130) ( 9 ) .

Afb. 130

(1) BI. 78.
(2) BJ, C X X , 1911, opm. 181, Ы. 232; een andere bevindt zich te Kopenhagen
(FossiNG, sub 577).
(3) WOELCKE, bl. 194 en pi. I X , 3; FERRI, Arte romana sul Reno, bl. 310 en afb.

211, bl. 304; L E H N E R , Führer, 3106, bl. 72.
(4) CAÍ/, VIII, 32-33, bl. 270; R0STOWZEW, Ы. 26 en pi. I, 7.
( 5 ) CM/, VIII, 49, Ы. 272.
(6) NEWBY, 88, Ы. 58.

(7) CM/, I, 138.
(8) CM/, I, 77-79; ViERORDT, 971, pi. XVII.
(9) VIERORDT, 968, pi. XVII.
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De vorm die op munten het meest voorkomt, was overigens de eerste;
naast het Victoria-type wist hij zich vrijwel tot het einde toe te handhaven.
Met voorbijgaan van kleine variaties kan men zeggen, dat de figuur van
Mars met speer en tropee voorkomt op de munten van de meeste keizers
(afb.

131-133) ( O -

(1) Vespasianus (lopend en staande, als Mars UI tor, Victor of Mars Conservator :
CMI, I, 88; 102; i n ; 264; 269-271; 381; 440-447); Titus (lopend en staande : CMI,
I, 65-66; 198-202; ViERORDT, pi. XX, 1063); Domitianus {CMI, I, 422-423; uit Nikomedeia : WBR, I, 3, 33 bis, Ы. 520 en afb. bl. 520; BABELON, Monnaies Domitien, Ы.

Afb. 131

Afb. 132

42-43 en pi. I, 15 en 16); Traianus (onbekleed of met wapperend manteltje : CMI,
II, 103; 190; 228; 255; 270-271; 372-375; 634; uit Amastris : WBR, I, 1, 47, bl. 172
en pi. XIX, 10; uit Nikomedeia of Nikaia : WBR, I, 3, pi. LX VII, 20 en opm. 2, bl.
520); Hadrianus (CMI, II, 301; 1072-1073); Antoninus Pius (CMI, II, 751-752;
ViERORDT, pi. XXXI, 1489); M. Aurelius (CMI, III, 5; 126-129; 144-145; 254; 314з п ; 35з; б і 7 ; 77°; 778-779; 794; 832-834; 870-871; 910-911; 913; 916; 926; GNECCHI,
l i , 6, bl. 44 en pi. 71, i o ; FROEHNER, bl.

113;

DURUY, IV,

bl. 750;

LONGPÉRIER,

bl.

401 ; volgens LONGPÉRIER zouden zulke munten betrekking hebben op het vertrek van
een militaire expeditie; op een aantal exemplaren heeft de speer van Mars twee punten : CMI, III, 737-738; 752-754. O p een Korinthische munt plaatst de god zijn voet
op een mensenhoofd : CMI, III, 1095 ; IMHOOF-BLUMER-GARDNER, pi. G, C X X X V I I .
Ook komt voor, dat Mars nog gewapend is met een zwaard : CMI, III, 835-837. Een
andere variant vertoont Mars zonder speer : CMI, III, 579); L. Verus (soms met de
voet op een mensenhoofd op te Korinthe geslagen munten : CMI, III, 182-185; " 4 227; 236; 304-307; 362); Commodus (CMI, III, 230; 487; 519; 768; 777; 821-824;
842; 853; 878; BELLINGER, bl. 17, Commodus 1); Pertinax (CMI, III, 13); Pescennius
Niger (met de nieuwe aanduiding Marti Augusto, Marti
Invicto of Marti Victori; soms draagt de god een zwaard
i. p. v. een speer : CMI, III, 48-49; 52); Albinus (met
de legende Mars Pater : CMI, III, 45); Septimius
Severus (met verschillende legenden, soms ook zonder
deze; op te Korinthe geslagen munten zet de god weer
een voet op de gevangene : CMI, IV, 123; 311-313;
322-324; 395-400; 412; 722; 815; Num. Chron., 5e serie,
XV,

1935,

bl.

64;

FROEHNER, Ы.

154;

G N E C C H I , II,

21, bl. 75 en pi. 93, 10; Mostra, 32, bl. 34); Caracalla
(soms met de naam Mars Propugnator : CMI, IV, 147148; 150-152; 154-157; 4 3 1 ) ; С е ^ а (.сш,
IV, 76);
Macrinus (terracotta muntvorm uit 217-218 : CMI,

Afb. 133
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Enkele munten vertonen vermeldenswaardige bijzonderheden. Zo
worden wij aan godsdienstige plechtigheden herinnerd, als wij Mars met
speer en tropee zien staan naast een altaar (i).
Op ruimere schaal verbreid was de tropaiophore Mars
met Victoriabeeldje in de hand, die al op munten van
Vitellius voorkwam (2).
Een nieuwe variant verschijnt in 209 : het is een
naar links snellende tropaiophore Mars met lauriertak (af b.
134) (3). Uitgesproken laat is de figuur van Mars, die behalve
een speer en een tropee ook nog een schild draagt (4).
MARTI GOMITI Avo. N. is de legende op een munt van Maxentius,
waarop een tropaiophore Mars het paard van de keizer leidt (5). Het is
eveneens de tropaiophore krijgsgod, die een globe met een Victoria aan
Maxentius overhandigt, terwijl een gestalte ligt uitgestrekt tussen de
keizer en de god (6).
IV, opm. Ы. 305); Heliogabalus (GRÜNAU, 71, bl. 150 en pi. IV, 71); Alexander
Severas (CMI, IV, 177; z u ; 234; 260-262; 280-284; 3 0 4 - 3 1 0 ; 33 І -335; 3^6); Philippus Arabs (CMI, V, 88-89); Valerianus (CMI, V, 267); Saloninus (EDWARDS, 161,
bl. 85); Gallienus (CMI, V, 830-832; 1215-1216; 1231; 1269-1275); Postumus (CMI,
VI, 260; 269; 271-275); Victorinus (CMI, VI, 74-75); Claudius Gothicus (CMI, VI,
154-160; 315); Aurelianus (met of zonder speer : CMI, VI, 177; 179; 262-267; VIERORDT,
pi. LVII, 2458; GNECCHI, I, 3, Ы. 9 en pi. 3, 13); Tetricus (CA1I, VI, 26; 80); Tacitus
(CMJ, VI, 56-58); Florianus (CMI, VI, 42; 104-105); Probus (CMI, VI, 333-346;
799-812; 858-860; 882-902; EDWARDS, 200, bl. 88); Carus (CMI, VI, 109); Numerianus
(CMI, VI, 18-24); Carinus (CMI, VI, 51-53); Diodetianus (CMI, VI, 313-315); Galeria
Valeria (EDWARDS, 237, bl. 91); Maximianus Herculius (CMI, VI, 389-391; 620;
staande Mars in militair tenue, omkijkend naar links, met speer en tropee is volgens
legende Mars Pater semper Victor : CMI, VI, 393); Carausius (CMI, VII, 162-163;
387); Galerius Maximimanus (bekleed en onbekleed, lopend en staande : САН, VII,
212-213; 2 3 0 - 2 3 2 ; M A U R I C E , ! , bl. 72 en pi. VI, 9); SeverusII (CMI, VII, 69; MAURICE,
I, bl. 65 en pi. V, 13); Maximinus II Daza (CMI, VII, 188-191; 193; 210-212; MAURICE,
II, bl. 423 en pi. XIII, 3; III, Ы. 98 en pi. IV, 5; BELLINGER, bl. 22, Maximinus 1);
Constantijn I (soms met bijnaam Conservator : CMI, VII, 322; 35 5 ; 370; 670-672; 701 ;
703-704; 712-715; MAURICE, III, bl. 240 en pi. IX) ; Maxentius (CMI, VII, 98; MAURICE,
I, bl. 85 en pi. VII, 5); Licinius I (CMI, VII, 195-197); Licinius II (CMI, VII, 74).
(1) Vespasianus (САП, I, 268).
(г) Vitellius (Ы. 148); Vespasianus (CMI, I, 265-267); Domitianus (CMI, I,
424-433; VIERORDT, pi. XXI, 114); Traianus (CMI, II, 6 3 ; 371); М. Aurelius (CMI,
III, 316-318; 430; 828-829; G N E C C H I , I I , 25, bl. 30 en pi. 61, 2; D O D O , Ы. 220 en pi.

XII, 3); L. Verus (САП, III, 222-223; 265; 323).
(3) Caracalla (CMI, IV, 462-463; 474; VIERORDT, pi. XLVI, 1914); Heliogabalus
(САП, IV, 237).
(4) Galerius Maximianus (CMI, VII, 214; MAURICE, III, bl. 159 en pi. VI, 9);
Maximinus II Daza (CMI, VII, 192; 202-205; 2 I 3 - 2 I 5 ; MAURICE, III, Ы. 240 en pi.
IX, 18); Licinius I (CMI, VII, 198-201).
(5) CMI, VII, 86.
(6) Munt van Maxentius (CMI, VII, 133).
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Evenals Victoria wordt ook de tropaiophore krijgsgod vaak vergezeld van een (i) of twee gevangenen (2). Soms sleurt hij een gevangene
bij de haren voort (3).
Zeer schaars zijn de munten met de afbeelding van de oorlogsgod
bij een staand tropaion (4). In het algemeen kan men trouwens zeggen,
dat de verbeeldingskracht van de Romeinen met betrekking tot de combinatie : Mars en een tropaion, niet groot is geweest.
Geheel alleen staat een munt van Antoninus Pius, waarop een frontaal
afgebeelde Mars met helm en manteltje en gewapend met schild en speer
een helm plaatst op een tropee, waaronder een gevangene knielt (5).
M. Aurelius, wiens munten ten aanzien van het onderhavige thema
wel de grootste vormenrijkdom vertonen, liet een munt slaan met de
afbeelding van een onbeklede Mars, gezeten op een hoop wapenen; hij
draagt een speer en heeft zijn arm om Venus ( ?) geslagen, die de trekken
van Faustina heeft en een lauwertak in de hand houdt. Op de achtergrond
staat een tropaion op een rots (6).
Tot besluit zij nog een munt van Geta vermeld met een staande
Mars, die leunend op een schild een tropee bekranst (7).
Resumerend kan worden vastgesteld, dat de verbinding van Mars
met een tropaion Romeins is en dateert uit de 2e eeuw v. Chr. Naast de
tropaiophore Mars speelt de combinatie van de krijgsgod met een staand
zegeteken een onbeduidende rol.
Van het tropaiophore type konden verscheidene variaties worden
geregistreerd. Het meest verbreid was wel de voorstelling van Mars met
speer en tropee, voornamelijk in de I e ,2 e en 3e eeuw n. Chr. Dat Gallië
en Germanië belangrijke vindplaatsen van dit type zijn, moet verklaard
worden uit het feit, dat de Romeinse bevolking daar voor een aanmerkelijk
(1) Aurelianus (CMI, VI, 268-270; 280-282; RECLINO, Ы. 132); Tacitus (CMI,
VI, 55); Florianus (CMI, VI, 106; VIERORDT, pi. LVII, 2478); Probus (CMI, VI, 331332); Constantijn I (CMI, VII, 669; G N E C C H I , I, 62, Ы. 21 en pi. 8, 6); Licinius I (CMI,
VII, zi;

COOK, I I , 2, opm. 2, Ы. 1195); Crispus (MAURICE, I, bl. 125 en pi. X I , 8;

G N E C C H I , I, 5, bl. 23 en pi. 8, 18); Constantijn II ( G N E C C H I , I, 17, bl. 25 en pL 9, 6).

(2) Probus (CMI, VI,"903-904); Constantijn I (CMI, VII, 680-681; 702; KRELING,
1621; MAURICE, I I , Ы. 327 en pi. X, 1; II, bl. 435 en pi. XIII, 16); Licinius I
(CMI, VII, 194); Crispus (CMI, VII, 139); Constantijn I I (CMI, VII, 244; 263-264);
Constantius II (CMI, VII, 329); Constane I (CMI, VII, 194).
(3) Galerius Maximianus (met schild : MAURICE, Π Ι , Ы. 175 en pi. VII, 14);
Maximinus Π Daza (met schild : CMI, VII, 216); Constantijn I (CMI, VII, 157-158;
377; MAURICE, H, bl. 213-214 en pi. XVIII, 3; BELLINGER, bl. 23).

(4) Traianus (CMI, I I , 380); Septimius Severus (met speer en schild : CMI,
IV, 132).
(5) VIERORDT, pi. Χ Χ Χ Π , 1520; G N E C C H I , I I , 70, bl. 17 en pi. 50, 7.

(6) CMI, III, 616.
(7) CMI, IV, 134-135·
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deel bestond uit soldaten, die uiteraard een grote verering hadden voor
de oorlogsgod.
Overigens hadden genoemde variaties meer betrekking op kleine
bijzonderheden van het Mars-Ui tor-type, dan op het milieu waarin dit
verschijnt. In dit opzicht kon een poverheid van vormen worden geconstateerd in vergelijking met Victoria. De belangrijkste variant is de
figuur van Mars, die in de ene hand een tropee en in de gndere een beeld
van Victoria draagt.
De inwijding van de tempel van Mars Ultor te Rome heeft aanzienlijk bijgedragen tot de popularisering van de tropaiophore Mars-figuur,
die vanaf de 2e eeuw n. Chr. in de beeldhouwkunst weliswaar nauwelijks
meer voorkomt, maar zich op munten wist te handhaven tot in de 4e eeuw.

V. — A t h e n a - M i n e r v a - R o m a
In direct verband met een tropaion komt de godin Athena bij de
Grieken niet voor. Slechts op een munt van Lusimachos van Thrakië
met de beeltenis van een zittende Athena, die vanaf haar uitgestrekte
hand een Nike Lusimachos' naam laat bekransen, staat op de achtergrond
ook nog een tropee (1).
Het is eerst M. Fourius Philus, die op zijn denarii (104 ν. Chr. ?)
de beeltenis laat aanbrengen van een vrouw met helm en speer, die een
tropee bekranst en het type van Athena-Roma vertoont. Zo neemt naast
Mars ook de Romeinse stadsgodin een deel van de functie van de zege
godin over door in haar plaats een tropaion te bekransen (2).
In de i e eeuw v. Chr. zijn het vooral gemmen, waarop men Roma
bij een tropaion aantreft. Met een lans in de rechter hand drukt zij met de
linker haar helm vaster op het hoofd, terwijl achter haar een tropee staat
opgesteld en een schild aan haar voeten ligt (3). Elders staat de godin,
eveneens met een schild naast zich, frontaal afgebeeld tussen twee
tropaia (4). Dan weer staat zij tussen een tropaion en een altaar (5).
Misschien is zij het, die ook voorkomt op een van de meest bekende
e
monumenten in Germanie, de luppiterzuil te Mainz, uit de i eeuw n.
Chr. Op de tweede zuiltrommel van beneden staat een godin bij een
tropaion, waarvan zij de paal ter hoogte van de hals vasthoudt. Zij wendt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
IJ*

BI. 66.
BI. 69.
FGS, 6477FGJ", 3539.
FGS, 3541.

zich naar de toeschouwer en draagt een helm en een zwaard. Behalve
Roma wordt zij ook wel Honos of Virtus genoemd (i).
In gezelschap van Mars troffen wij Roma bij een tropaion reeds
aan op een vaas in het Louvre (2).
In de numismatiek keert zij terug ten tijde van Galba. Zij draagt een
globe met een Fortuna in de hand; aan haar voeten ligt een schild en een
tropee staat achter haar (3) Ook komt Roma voor met een Victoria met
krans en palmtak in de hand, terwijl zij op een tropaion leunt (4). Bij een
derde, hierop zeer gelijkend type, is Victoria weer vervangen door een
Fortuna op een globe (5).
Met zekere variaties keert het Roma-type met een Victoria in de
hand naast een tropaion bij verscheidene keizers terug (afb. 135) (6).
Commodus voegt er de titel MINERVA VICTRIX aan toe.

Afb. 135

Afb. 136

Intussen heeft op munten van Titus een nieuwe voorstelling haar
intrede gedaan : het is die van Roma, gezeten op de wapenbuit, terwijl
vóór haar een tropaion en achter haar een met een schild gewapende
Victoria staat (7). Dit type, dat door Hadrianus als FELIX ROMA wordt
aangeduid (afb. 136), vindt men, eveneens met bepaalde wijzigingen, in de
2e eeuw terug (afb. 137) (8).
(1) D S , bl. 515 en 517; R R R , I, 187; ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, X , ad VII,
bl. 385; VON DoMASZEwsKi, ]uppitersäule; Germania Romana, IV, pi. V, 2 en tekstdeel,
Ы. 8-11; D E WAELE, Beeldhouwkunst, Ы. 19.

(г) Bl. 78.
(3) CMI, I, 184.
(4) CMI, I, 192.
(5) CMI, I, 193-194.
(6) Vespasianus (CMI, I, 416-417); Commodus (CMI, Ш , 364-374; VIERORDT,
pi. XLI, 1742; G N E C C H I , II, 48-49, bl. 57 en pi. 81, 7); Caracalla (CMI, IV, 158-162;
164; VIERORDT, pi. XLV, 1891); Geta (CMI, IV, 87-88).
(7) CMI, I, 190.
(8) Hadrianus (CMI, I I , 714; G N E C C H I , П І , 78, bl. 18 en pi. 145, 2; FROEHNER,

bl. 35); M. Aurelius (CMI, III, 542); Commodus (CMI, Ш , 964; 970; G N E C C H I , I I ,
161-163, bl. 69 en pi. 88, 8-10; FROEHNER, bl. 117; 128; BJ, CXXXI, 1926, bl. 301).
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Terwijl de gemmen ons vrijwel geheel in de steek laten (i), komt op
munten hier en daar nog een tropaiophore Roma-figuur voor. Met een
tropee in de rechter en een speer en teugels in de linker hand bestuurt
de godin een quadriga aan de keerzijde van een munt van C. Vibius Pansa
(omstreeks 87 v. Chr.), die aan de voorzijde nog een tropee als muntteken
draagt (afb. 138) (2).

Afb. 137

Afb. 138

Afb. 139

Het zal niet lang duren of de tropaiophore Minerva wordt, evenals
Mars, ook te voet afgebeeld (afb. 139) (3). Later wordt haar als tweede
zegesymbool nog een klein beeldje van Victoria in de hand gegeven (4). En
het is een tropaiophore Roma, die op munten van Constantijn de reeks be
sluit met de overhandiging van dit Victoriabeeldje aan de keizer (5).
VI. — E r o s - A m o r
Romeins van oorsprong, maar slechts van korte duur was de ver
binding van Eros met een tropaion. Deze kwam in de i e eeuw v. Chr.
tot stand en wordt, vooral op gemmen, alleen in de daarop volgende eeuw
nog veelvuldig aangetroffen. Soms bevindt de god van de liefde zich in
gezelschap van Psuche. Deze verzorgt, op een fries uit Pompeii, een offer
(1) FGS, 3540 : een twijfelachtig stuk, waarop Roma tussen een aantal wapens;
de groepering links vertoont enige gelijkenis met een tropee.
(2) Quadriga naar rechts : GRUEBER, I, 2244-2298, bl. 290-293 en pi. XXXVI,
8-12; id. naar links : ib., 2299-2307 en pi. XXXVI, 13-14; quadriga aan weerszijden,
resp. naar links en naar rechts : ib., 2308, bl. 295; WOELCKE, bl. 210-211 en pi. XII,
17-18; BABELON, Description, II, 538, 1-5.
(3) Munten van C. Clovius (rond 45 v. Chr.), misschien met betrekking o p de
overwinningen van Caesar : GRUEBER, I, 4125-4128, bl. 539 en pi. LUI, 17-18; CM/,
I, 7; W O E L C K E , Ы. 213 en pi. X I I , 3 3 ; BABELON, Description, I, 366, 11.

(4) Munten van L. Verus : CMI, III, 186-187; 268-270; D O D D , Ы. 243-244.
(5) CMI, VII, 386.
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aan een altaar, terwijl Eros een tropaion opricht, waarvan alleen nog maar
schild en paal kunnen worden onderscheiden (afb. 140) (1).

Afb.

140

Elders is Psuche de gevangene van Eros ; haar boeien worden door
een liefdegod vastgehouden, terwijl een tweede Eros met een tropaion
naar rechts gaat en een derde boven dit toneeltje zweeft met een groot
zwaard ( ?) in de hand (2).
Dan weer richt Eros een zegeteken op, terwijl Psuche, kenbaar aan
haar vlindervleugels, als een krijgsgevangene met op de rug gebonden
handen aan de voet ervan is gezeten (3).
Van Eros' triomph over Herakles werd boven reeds gesproken (4).
Als oprichter van een tropee is hij trouwens vooral op gemmen geen
zeldzame verschijning, hetgeen wel ten nauwste samenhangt met de
smaak van het publiek waarvoor de gemmen waren bestemd. Nu eens
bekranst Eros een tropee, terwijl zijn geboeide gevangene aan de voet
daarvan zit (afb. 141) (5), dan weer zet hij een helm op de tropaionpaal (6)
of is hij bezig met het schild (7).
. . .

(1)

W O E L C K E , Ы.

143-144; TRENDELENBURG,

0.

с.

(ζ) G e m m e te Berlijn : FGS, 6230 ( i e e e u w ν . Chr.).
(3) G e m m e uit ι β e e u w η. Chr. : FGJ", 75 J6.
(4)
(5)
(6)
(7)

BI. 142.
S. R E I N A C H , Pierres gravées, Ы. 39 en pi. 36, nr. 75, 2 ( i e e e u w ν . Chr.).
FGS, 7555 ( i e e e u w η. Chr.); vgl. FGS, 7550-7553·
FGS, 7557-7563 ( i e e e u w η. Chr.).
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Vaak ook zijn het twee Eroten die een tropaion oprichten (i);
soms houdt dan de een de paal vast, terwijl de ander een schild ophangt

Afb.

141

Afb.

142

Afb. 143

(afb. 142) (2); elders wordt door de een 'n speer bevestigd, terwijl de ander
zich bukt, misschien om
een schild op te rapen (}).
Terwijl Eros in sommige gevallen als zegevierend overwinnaar een tropaion draagt (afb. 143) (4),
verschijnt hij ook wel als
een geboeide gevangene
zelf, gezeten aan de voet
van een tropee (5).
Op reliëfs vindt men
hem slechts een enkele
maal en wel onder de zitplaat van een marmeren
zetel in de Villa Casali
te Rome. Het hierop voorkomend tropaion wordt
door twee ongevleugelde
Afb. 144
Eroten gedragen en lijkt
(1) FGS, 3781; WALTERS, Gems, 2910-2911. Tropee met mensenhoofd, zie bl.
79· Vgl. CHABOUILLET, 1448 (die de Eroten aanduidt als gevleugelde genii van Mars)
= S. REINACH, Pierres gravées, bl. 39 en pi. 36, nr. 74, 9 ( i e eeuw v. Chr.).
(2) FOSSING, 778-779; vgl. FGS, 7554 ( i e eeuw n. Chr.).
(3) FOSSING, 780 ( i e eeuw n. Chr.).
(4) Gemme, i e eeuw v. Chr. (S. REINACH, Pierres gravées, bl. 39 en pi. 36, nr.
75, 5); beeldje in het Vaticaan (Führer vatik. Skulpturensammlung, 174, bl. 319); beeldje
uit Narbonne, i e eeuw η. Chr. (ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I X , 6888); beeldje te
Vienne (RRS, II, 2, 448, 8).
(5) FAG, XLIX, 27; vgl. RRS, II, 2, 448, 8.
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zuiver decoratief te zijn, omdat elk triomphaal motief ogenschijnlijk
ontbreekt (i).
Ook in de keramische kunst komt Eros bij een tropaion maar
zelden voor; op een vaas uit Orange kijkt een onbeklede Venus Genetrix,
gewapend met zwaard en lans, met welbehagen naar de wapens van
Mars, overwonnen door haar charmes. Drie Eroten zijn bezig van deze
wapens een tropaion samen te stellen (afb. 144) (2).
Uit de nekropolis van Murina komen nog enkele beeldjes van Eros
met een tropee. Een ervan stelt een ongevleugelde Eros voor, die met
zijn linker hand steunt op de greep van een degen van een tropaion (3).
Na de i e eeuw n. Chr. komen Eroten als oprichters van tropaia
vrijwel niet meer voor; tropaiophore liefdegoden ontbreken dan zelfs
geheel. Wijzen wij nog slechts op de medaillons van Alexander Severus
uit Aboukir, ofschoon Eros zich hierop wel in een zeer ondergeschikte
positie bevindt als hij het schild ondersteunt, waarop door Nike een
inscriptie wordt aangebracht, terwijl rechts een tropaion met gevangene
staat (4).
Zo is na een korte bloeiperiode in de i e eeuw voor en na Christus
en dan nog speciaal op het gebied der gemmen de combinatie van Eros
met een tropaion uit de oude kunst verdwenen.

VIL — A p h r o d i t e - V e n u s
De rol van Aphrodite -Venus ten opzichte van het tropaion is reeds
ten dele in ander verband belicht (5); zij blijkt, anders dan bij de tot dusverre besproken godheden, zeer onbeduidend.
Slechts een zalfflesje in het Antiquarium te Berlijn dient hier nog
vermeld te worden. Hierop staan drie vrouwen afgebeeld, tezamen met
een naakt knaapje, dat volgens Thiersch Caligula zou zijn. Links van

(1)

MATZ-VON D U H N , 3704.

(2) DÉCHELETTE, Vases céramiques. Π, 24, Ы. 255.
(3) POTTIER-REINACH, 9 9 " I O O > Ь1. 53°:

DS,

afb.

7105,

Ы.

502;

vgl.

MENDEL,

Catalogue de terre cuites, 2378-2379.
(4) BI. 125. Misschien moeten nog Eroten met wapens in de handen op een
sarkophaag uit het Mausoleum der Licinii uit de tijd van Traianus of Hadrianus in
verband gebracht worden met een (nu ontbrekend) tropaion (AJA,
XIX, 1915, Ы.
22-23).
e

(5) Aphrodite en Herakles flankeren een tropee (gemme, i eeuw ν. Chr., bl.
142); Venus Genetrix aanschouwt de oprichting van een tropee door drie Eroten (vaas
uit Orange, i e eeuw n. Chr., zie boven); Venus Genetrix met tropaiophore Victoria in
de hand (munt van Hadrianus, bl. 132).
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deze staat een eenvoudig tropaion, met een geboeide gevangene aan
de voet. Nog verder naar links zit een vrouw met ontbloot bovenlichaam; zij kijkt naar de
tropee en de vrouwen, terwijl zij in haar linker hand
een schild houdt. Links
van haar bevindt zich op
een hoger niveau een tempel. De vorm van de
schilden van het tropaion
zou op Gallische of
Germaanse herkomst wijzen. De godin wordt
opgevat als Victoria of
Venus Genetrix. Volgens
Reinach stelt het toneeltje de lustratio van Caligula voor; ook Krause
spreekt van een lustratio en noemt de tempel die van het CapiAfb.

145

VIII.

tooi (afb.

145)

(1).

Dionusos-Bacchus

De verovering van Indie door Dionusos was voor deze god aanleiding tot het oprichten van een tropaion. Toch staat zijn aanwezigheid
daarbij slechts in een enkel geval vast. Een munt van Heliogabalus nl.
vertoont een naakte Bacchus met kantharos en thursosstaf in de hand
voor een tropaion, waaraan twee gevangenen vastgeklonken staan (2).
Minder zeker daarentegen is een muurschildering te Pompeii. Deze
laat zien, hoe een met klimop bekranste figuur zich naar een bijna voltooid
tropaion begeeft om er een schild aan te bevestigen. Achter haar staat een
jonge sater met pijnappelkrans, thursosstaf en dierehuid. Aan de rechter
zijde schrijft een gevleugelde Nike met een griffel op een schild, dat
door een meisje met klimopkrans wordt ondersteund. Een vrijwel naakte
(1) H. THIERSCH, Abbondi, der bayr. Akademie, 1837, II, pi. I, bl. 61 v.; DS, opm.
4, bl. 513; R R R , II, 33, 2; KRAUSE, Angelologie, bl. 20 (een der vrouwen zou Livia zijn);
FGS, 11362 (hij vraagt zich af, of een der vrouwen niet Nundina is); WOELCKE, pi.
IX,

4; SCHUMACHER, 5, bl.

(2) CMI, IV, 432.

IJ8

18.

gevangene zit op de voorgrond op een schild. Volgens Minervini zou de
„vrouw" met schild en klimopkrans Dionusos zelf zijn. Knapp vooral
brengt deze tropee in verband met de verovering van Indie door deze
g o d (afb. 146) (1).

Afb. 146
(1) In de Casa di M. Lucrezio : HELBIG, Wandgemälde, 565; К Х А Р Р , Ы. 51-52;
R R P , 149. ι; DS, opm. 7, Ы. 505; bl. 516.
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De saters uit het gevolg van Dionusos komen reeds in de i e eeuw
v. Chr. bij een tropaion voor, vooral op gemmen. Zij richten het tropaion
op (i). Elders is één sater vervangen door een soldaat, die een paar scheenplaten in zijn rechter hand draagt, terwijl de sater een hand op de tropee
legt, aan de voet waarvan twee schilden liggen (2).
Te midden van bakchische tonelen staan twee triomphbogen op de
sarkophaag van C. Bellicus Natalis, consul suflectus in 68 n. Chr. Op
beide bogen staat een tropaion afgebeeld, waaronder twee naakte gevangenen tegenover elkaar zitten. Van rechts nadert een sater met spitse
oren en een kleine staart; hij heeft een zwaard in de hand (3).
Resumerend kan gezegd worden, dat de beschreven afbeeldingen
incidentele gevallen zijn, evenals bij Aphrodite-Venus.

IX. — A s t a r t e
In de з е eeuw η. Chr. schaart zich de oosterse Astarte in de rij van
de reeds genoemde godheden. Op in Phoinikië geslagen munten van
Caracalla ziet men haar, met een torenkroon op het hoofd, de rechter
hand leggen op een tropaion. In de linker hand draagt zij een speer met
naar beneden gerichte punt. Victoria bekranst haar vanaf een zuiltje.
Aan haar voeten staat een Sileen met een zak en een purperslak (4). Met
kleine wijzigingen komt dit toneeltje op munten van verscheidene keizers
voor (5).
Heliogabalus echter brengt een belangrijke verandering aan door
de invoering van een tropaiophore Astarte; voor het overige vertonen
zijn munten dezelfde bijzonderheden als die van Caracalla (6).
Daarnaast voert Heliogabalus nog enkele volkomen nieuwe typen
in. Zo vertoont de keerzijde van een in Phoinikië geslagen munt twee
galeien met roeiers ; op het ene schip staat Astarte met een tropee, op het
andere twee soldaten (7).

(1) FAG, XXIV, 27; FGS, 4068-4071.
(2) WALTERS, Gems, 2986.
(3) Uit Pisa, thans te Rome : R R R , UI, 107, 1; DÜTSCHKE, I, 128; D S , opm.
15, Ы.

516;

LASINIO, pi.

XXVI.

(4) CMI, IV, 890-892.
(5) Deze wijzigingen betreffen vooral de Sileen, de purperslak en de palmboom :
lulia Domna (CMI, IV, 329); Geta (CMI, IV, 305-306); Aquillia Severa (CMI, IV, 16);
Philippus Arabs (CMI, V, 134; 346-348; Galilea : CMI, V, 138); Otacilia (CMI, V,
112); Traianus Decius (CMI, V, 150).
(6) Heliogabalus (CMI, IV, 439-444).
(7) CM?, IV, 413; vgl. IV, 447·
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Nieuw ook is het muntbeeld met een tempel met zes zuilen, waarin
een tropaiophore Astarte en een Victoria op een zuil staan. Voor de
tempel staat een altaar tussen een palmboom en een purperslak (i).
Nadat intussen Alexander Severus tot de klassieke typen was terug
gekeerd, deed bij Gordianus Pius de oosterse invloed zich opnieuw gelden.
Op een te Turos geslagen munt van deze keizer treft men een contaminatie
van twee vroegere typen aan, doordat de beeltenis van Astarte, die de
hand legt op een tropee en door Victoria vanaf een zuiltje bekranst wordt,
geplaatst wordt in een tempel met zes zuilen, waarvoor een altaar tussen
een palmboom en een purperslak staat (2).
Traianus Decius voegt aan het Astarte-type met het staande tropaion
twee zittende gevangenen toe (3); zonder gevangenen keert dit overigens,
met of zonder tempel, nog bij verscheidene keizers terug (4).
Trebonianus Gallus breidt het tafereel — overigens met weglating
van de tempel — nog verder uit door behalve twee gevangenen ook nog
de keizer er aan toe te voegen. Deze is het, die door Victoria vanaf haar
zuiltje wordt bekranst. In de afsnee offert een klein figuurtje met assisten
tie van drie andere op een altaar (5).

X. — S o l
Onder Aurelianus verschijnt een nieuwe godheid in verbinding met
een tropaion : het is de zonnegod Sol, die, met een stralenkrans om het
hoofd, binnen de legende ORIENS AVG. voortschrijdt met een tropee in
de ene en een globe met halve maan in de andere hand (6).

XI. — l u p p i t e r
Anders dan men op grond van de literaire gegevens zou verwachten,
die Zeus-Iuppiter immers door zijn bijnaam Tropaios eng met de tropee
verbinden, treft men hem in de beeldende kunst bijna in het geheel niet
e
bij dit zegeteken aan. Eerst in de 4 eeuw n. Chr. zien wij hem op een
munt van de Licinii met een scepter in de hand naast een tropaion staan,
'(ifcm',

IV, 445-446.

(2) CMI, V, 5 5 3-5 54·
(3) DS, opm. 14, Ы. 516.
(4) Trebonianus Gallus (CMI, V, 186-187); Volusianus (CMI, V, 183-185);
Valerianus (CMI, V, 356-357); Gallienus (CMI, V, 1490-1491) en Salonina, diens
echtgenote (CMI, V, 167).
(5) CMI, V, 188.
(6) CMI, VI, 160.
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aan welks voet twee gevangenen zitten. De legende wijdt deze munt
lovi Optimo Maximo et Virtuti Dominorum Nostrorum Augusti et
Caesaris. De afbeelding staat wel in verband met de legende aan de voorzijde, waarop men de borstbeelden ziet van de beide Licinii, die lovn
LiciNii worden genoemd en een tropaion vasthouden (i). Dat luppiter
niet vaker bij een tropaion wordt aangetroffen, blijft overigens een zeer
verwonderlijk en niet licht te verklaren feit.

XII. — P e r s o n i f i c a t i e s
Wat de overige figuren betreft, die in verband met een tropaion
voorkomen, kan onderscheid gemaakt worden tussen personificaties
van landstreken en steden, en allegorische figuren die abstracte begrippen
voorstellen.
a) Personificaties van landen en steden.
Reeds in de 3 e eeuw v. Chr. vindt men op Aitolische munten de
gestalte van Aitolia, die met een speer in de hand op Gallische schilden
zetelt, terwijl op de achtergrond een klein tropaion staat (2).
Naast de overwinnende natie wordt vooral ook het overwonnen
gebied verpersoonlijkt. Zo reikt op een denarius van
L. Statius Murcus uit de i e eeuw v. Chr. een man (Murcus)
de hand aan een vrouw die voor een tropaion knielt en
Asia voorstelt. De tropee zou betrekking hebben op
Murcus' overwinning op Dolabella (afb. 147) (3).
Afb. j 4 7
Verscheidene tropaia staan afgebeeld op de fries van
de tempel van Hekate te Lagina in Karië, eveneens uit
de i e eeuw. Aan de noordzijde daarvan komt, behalve een soldaat die met
beide handen een tropee voor zijn borst draagt (4), bovendien nog een
tropaion voor op de achtergrond van een scène met Roma en Caria (5).
Een derde tropaion, dat echter nauwelijks als zodanig te herkennen is,
zou zich aan de voeten van een staande figuur bevinden (6). Zelfs wordt
(1) MAURICE, II, Ы. 572 en pi. XVII, 7.
(2) WOELCKE, bl. 205 en pi. X I , 35-38.
(3) GRUEBER, I I , 86, bl. 485 en pi. CXII, 10; WOELCKE, bl. 214 en pi. X I I , 4 3 ;

BABELON, Description, II, bl. 466 en 467, 1; Hubers Numismatische Zeitschrift, III, 1871,
bl. i n en pi. I, 2.
(4) MENDEL, Catalogue sculptures, I, 220, bl. 508 w . ; R R R , 172, 11; SCHOBER,

Fries, bl. 37 en pi. XIII.
(5) MENDEL, 0. c, 223, bl. 516-518; RRR, 172, 16; SCHOBER, 0. с, bl. 35-36 en

pi. XI.

(6) SCHOBER, О. С, η, bl. 39

e n

pi·

XVI.

nog een vierde tropee onderscheiden (i). Aan de zuidzijde van de tempel
staat de oprichting van een tropaion door een vrouw afgebeeld, te midden
van heroën, Amazonen en nymphen (2).
Personificaties van overwonnen gebieden zijn vooral op Romeinse
munten geen ongewoon verschijnsel; wij troffen dan ook reeks Armenia,
Dacia, Parthia, Sarmatia, Germania, Brittannia, Alamannia, Francia en
ludaea bij een tropee aan (3).
Daarnaast komen op een munt van Cn. Pompeius Magnus aan
weerszijden van Pompeius nog Baetica en een tropaiophore Tarraco voor,
welke laatste Pompeius bekranst (4).
Uit de tijd van Commodus is verder een Korinthische munt bekend
met de beeltenis van een vrouw met torenkroon en speer, een niet geidentificeerde stadsgodin, die staat bij een tropee (5). Een andere Korinthische munt vertoont een figuur met een krans in de opgeheven rechter
hand bij een tropaion met twee zittende gevangenen; haar houding vertoont gelijkenis met die van Victoria (6).
De tweede helft van de 3 e eeuw brengt nog een munt van M. Aurelius
Julianus met de legende PANNONIAE AVG. en de afbeelding van de beide
Pannoniae, waarvan er één een tropaion draagt (7).
b) Personificaties van abstracte begrippen.
Als personificatie van een abstract begrip troffen wij bij een tropaion
reeds Virtus — volgens anderen Honos — aan (8). Ook naderhand vindt
men haar nog bij een tropaion met gevangenen op munten van Caracalla.
Zij draagt een helm op het hoofd, zet een voet op een andere helm en is
gewapend met zwaard en speer (9). Op een munt van Constantius II
wordt zij Virtus Caesarum genoemd en laat zij haar hand rusten op een
tropaion, waaronder een gevangene zit (10). Op het beeld van Hadrianus
te Londen ligt Abundantia (of Tellus) aan de voet van een tropee (11).
Personificaties als deze zijn trouwens het talrijkst op munten. Van
Quintillus, de broeder van Claudius Gothicus, is een munt bekend, waarop
Ы. 37 en afb.

(1)

SCHOBER, 0. с,

(2)

M E N D E L , О. С, гов,

bl. 4 7 8

ν

zo,

Ы.

· ; RRR,

36.
i74.

2

9;

SCHOBER, 0. c,

bl.

51-52

en

pi. XXXIV.
(3) Armenia, Dacia en Parthia : bl. 103 ; Sarmatia : bl. 104; Germania : bl. 102,103,
107 en 125 ; Brittannia : Ы. н у ; Alamannia en Francia : Ы. 103; ludaea : bl. 77 en 101.
(4)

CMI,

I, 11; WOELCKE, Ы.

152;

GRUEBER, II, 81-83, bl.

367

en

pi. CI,

(5) CMI, III, 1075.
(6) CMI, III, 1076.

(7) CMI, VI, 5-6.
(8) O p de luppiterzuil te Mainz (bl. 152-153).
(9) CMI, i v , 479-481.
(io) CMI, VII, 311.
(11) Bl. 100, opm. 8.
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Concordia Exercitus verheerlijkt wordt en afgebeeld met een tropaion
in de ene en misschien nog een tweede in de andere hand (i). Crispus
brengt een staande figuur met een speer in de linkerhand, die men overeenkomstig de legende Juventus zou kunnen noemen; zij laat de rechter
hand rusten op een tropaion (2). Op dezelfde wijze kan men de tropaiophore vrouw, die op een munt van Constantius II haar hand legt op
het hoofd van een knielende, gevangen vrouw, als Salus Reipublicae
beschouwen (3). Bij Magnentius en Decentius werd bovendien nog
Libertas aangetroffen (4).
Naamloos zijn daarentegen enkele figuren op gemmen uit de Ie
eeuw v. Chr. Zo de vrouw (godin ?), die de hand uitstrekt naar een tropaion, terwijl zij met de andere hand een himation vasthoudt, dat om haar
benen gewikkeld is (5). Zo ook de onbeklede vrouw, die voor een tropaion
zit (6) en de twee geheel aan elkaar gelijke godinnen ( ?), die met een
scepter in de hand een tropaion flankeren, tegen welks stam twee schilden staan (afb. 148) (7).

Afb.

148

Afb. 149

Een gegoten medaillon uit de i e eeuw n. Chr. vertoont een beeld,
dat doet denken aan een van de fresco's uit Pompeii : een halfnaakte
vrouw strekt de rechter hand uit naar een in het midden staand tropaion,
aan welks rechter zijde een veldheer staat (afb. 149) (8")
Op het terrein van de beeldhouwkunst valt slechts een Romeinse
basis te Athene te vermelden met een reliëf aan de voor- en achterzijde.
Deze laatste vertoont een Nike met een drievoet, terwijl aan de voorzijde
(1) CMI, VI, 13-14.
(2) CMI, VII, 82.
(3) CMI, VII, 177.
(4) BI. 139.
(5) WALTERS, Gems, 3902.
(6) WALTERS, Gems, 4046. D E RIDDER, Bijoux, 1863 vermeldt nog een gemme
met onbeklede vrouw, die naar een boom met wapens (tropee ?) gaat.
(7) FGS, 2565.
(8) D E RIDDER, Bronces Louvre, II, 3467, bl. 178 en pi. 117 (vgl. fresco, Ы. 11 y-i 18).
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een vrouw een schild en een helm aan een tropaion bevestigt. Links daarvan zit een tweede vrouw op een hoop wapens en heft haar hand op naar
een tropee van ongeveer dezelfde vorm als de eerste. Een grote hoop
wapenen ligt voor deze groepen. Links achter de zittende vrouw staat de
stam van een derde tropee; het daaraan hangende schild is nog juist
zichtbaar. Nog verder naar links zit, ongeveer symmetrisch met de vorige,
eveneens een vrouw, thans naar links gericht. Ook zij is bezig met een
tropaion. Geheel aan de linker zijde staat tenslotte waarschijnitjk nog
een tropaion achter een hoop wapenen (i).
r
Houding, kleding en attributen doen nog in verscheidene gevallen
vermoeden, dat bepaalde figuren bij een tropaion personificaties zijn.
Het ontbreken van duidelijker gegevens maakt het echter onmogelijk
de identiteit daarvan met zekerheid vast te stellen.

§ 3. — DIEREN BIJ EEN TROPAION

Behalve goden en mensen blijken ook dieren met een tropaion
in verband gebracht te worden. Soms is dit zeer verwijderd en los.
Dit schijnt het geval te zijn op een munt uit Ainos uit de 4 e eeuw v. Chr.,
waarop een kleine tropee geheel in het niet verzinkt bij een grote bok op
de voorgrond (2) en op een munt uit Klazomenai, waarop eveneens een
klein tropaion staat naast een groot dier (3).
Andere dieren zijn kennelijk nauwer betrokken bij een tropee. Zo
kan de slang, die zich langs een tropaionpaal omhoog kronkelt om te
gaan proeven van een drankoffer, wijzen op een heroëncultus bij het
tropaion (4). Een slang komt trouwens meer voor : op een fragment
van een zg. Penthesileia-sarkophaag uit de 2 e eeuw n. Chr. met een gedeelte van een voorstelling van een Amazonomachie wordt de stam van
een tropaion ook omwonden door een slang (5). In de 3 e eeuw vinden
wij haar weer op een jaspis, die aan de voorzijde de afbeelding draagt van
een Romeins uitgerust soldaat, die op zijn hoofd een tropaion heeft
en in iedere hand een slang houdt. Deze richt zich op en wendt
de kop naar het zegeteken. De betekenis van de met Griekse letters
geschreven inscriptie is duister (6).

(1)

WALTER,

(ζ)
(3)
(4)
(5)

WoELCKE, Ы. ζοι en pi. XI, ι.
WoELCKE, Ы. ζοι en pi. XI, 3.
BI. 85.
ROBERT, Ы. I I J en pi. XXXIX, 93.

400.

(6)

CHABOUILLET,

2221.

l6j

Moeilijker te verklaren is de aanwezigheid van een hinde bij een
tropaion op de zg. gemme van Sertorius, die zou stammen uit de i e eeuw
v. Chr., maar misschien onecht is. Het dier ligt links
van het zegeteken, dat van
een in die tijd nog ongebruikelijke overladenheid
is (afb. 150) (1).

Van groter belang is de
leeuw bij het tropaion, die
Phobos zou voorstellen (2).
Hij komt vooral voor op
gemmen. Hij blijkt hierop
een tropaion op te richAfb. 150
ten (3); elders wendt hij het,
terwijl hij op een bliksemschicht staat, de rug toe; boven hem staat een ster (4). Een leeuw die
tegen een tropaion opspringt, komt ten slotte nog voor op een reliëf van
de graftempel van Termessos in Pisidië (5).
Als luide verkondiger van de overwinning moet wel de haan bij
een tropaion opgevat worden. Opmerkelijkerwijze draagt dit dier op
een gemme in plaats van een staart een hoorn des overvloeds (6). Wij
treffen hem ook nog aan op een gemme te Berlijn; boven twee ineengrijpende handen staat in het midden een krater, waarop een tropaion
is geplaatst. Aan beide zijden hiervan bevindt zich een hoorn des overvloeds, symbool van de welvaart die na de overwinning te verwachten
is, alsmede een kogel of globe, teken der heerschappij. Aan de ene zijde
zit daarop een haan, aan de andere een adelaar; beide dieren dragen tezamen een krans (7). Op een andere Berlijnse gemme bevinden zich twee
hanen aan de voet van een tropee (8), terwijl weer elders een haan op een
zuiltje geflankeerd wordt door een tropaion en een dolfijn (9).
Volledigheidshalve willen wij niet besluiten, zonder nog de halfdieren te vermelden, die reeds in ander verband ter sprake kwamen, te

(1)

D S , opm. 11, bl. 509; DURUY, II, bl. 742.

(2) Bl. 36.
(3) FGS, 5983; WOELCKE, bl. 145.
(4) FGS, 8636.
(5)

WOELCKE, Ы. 145; JOAI,

(6) FGS, 7908.
(7) FGS, 8361.
(8) FGS, 5977-5979·
(9)
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WALTERS, Gems, 2474.

I I I , 19ου, Ы. 184, afb. 59.

weten de saters (ι) en de kentauren (z), volgelingen van Dionusos en
Herakles. Onvermeld bleef nog een gemme met een tropaiophore kentaur (3).

§ 4.

—

SYMBOLISCHE TEKENS R O N D E E N TROPEE

Niet zelden is een tropaion vergezeld van zekere tekens, in het
bijzonder overwinningssymbolen, zoals op zoeven besproken gemmen.

Afb.

151

(1) BI. 160.
(2) BI. 143.

(3) FGS, 7586.
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In dit verband zijn nog twee kleiaarden schalen uit de i e eeuw v.
Chr. van belang, waarvan de ene, een offerschaal, te Chieti (afb. 151) (1) aan
het licht kwam, de andere afkomstig is uit Alexandrie (2). Het hierop afgebeelde tropaion wordt omgeven door losse wapenen en kransen. Daar
de gevederde helm en het kromzwaard, die het zegeteken tooien, Samnitisch zijn, brengt Zahn de tropee in verband met de Bondgenotenoorlog. De corona gramínea links zou de krans zijn, die in 90 v. Chr.
aan Sulla werd uitgereikt.
Caesar laat op sommige munten, die zijn overwinningen in Gallië
verheerlijken, naast een tropaion een eigenaardig gevormde bijl met
dierekop afbeelden (3). In 39 v. Chr. maakt de latere keizer
Augustus op oorspronkelijke wijze zijn debuut met betrekking tot het tropaion. Hij doet dit door de uitgifte van
een munt, waarop een aquila bekroond wordt door een
tropee en geflankeerd door twee veldtekens (afb. 152) (4).
Afb. 152 Iets dergelijks komt ook voor op een gemme met de uitlevering van lugurtha aan Sulla (5).
Hadden deze tekens direct betrekking op de strijd, anders is dit bij
de volgende symbolen. Twee in elkaar grijpende handen, symbool van
gesloten vrede, verzoening en trouw, komen behalve op een in de vorige
paragraaf vermelde gemme nog voor op een andere gesneden steen,
waarop zij onder een tropaion staan afgebeeld (6). Op een andere gemme
weer staat een tropee tussen twee cornucopiae als tekens van overvloed (7).
Tot besluit willen wij nog de gemmen memoreren, waarop een tropaion voorkomt dat omgeven is door gnostische
tekens.
Uit de tijd van Claudius dateert een gemme,
waarop de keizer wordt afgebeeld als luppiter,
slechts bekleed met een aigis die op de schouder
is vastgegespt. De rechter hand omklemt een scepter
en in de linker draagt hij een bliksemschicht. Zijn
hoofd is omgeven door een lauwerkrans. Links aan
zijn voeten zit de adelaar, voorts een baardige, geboeide barbaar in broek. Achter deze staat een
Afb. 153
(1) DS, opm. 10, Ы. 509; Z A H N , Keliefgefäss ; NEUGEBAUER, inv. nr. 4904, Ы. 202.
(2) PERDRIZET, I, 446, Ы. 157; II, pi. L X X X I X , 2.
(3) BI. 70.
(4) GRUEBER, II, 96-99, Ы. 410

en pi. CV,

4-5;

WOELCKE, Ы. 214

en pi.

XII,

45; BABELON, Description, II, 38, 67; CMI, I, 248; DOMASZEWSKI, Fahnen, 3, Ы. 45 en
afb. 36.
(5) BI. 96.
(6) FGS, 5980-5981.
(7) FGS, 6150.
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tropaion, dat als wapens helm, harnas, schild en scheenplaten draagt en
versierd is met een lint. Links in het beeldvlak, rond het hoofd van de
keizer en aan de keerzijde staan dicht opeen gnostische schrifttekens. Het
tropaion zou kunnen herinneren aan Claudius' triomph over Brittannië in
44. De gnostische tekens zijn van jongere datum. Naar aanleiding daarvan
merkt Eichler-Kris op : „die Figur des Kaisers erfuhr wohl in der
späteren Antike eine Umdeutung in gnostischem Sinn" (afb. 153) (1).
De voorzijde van een intaglio uit de 3e eeuw η. Chr. vertoont laô
in de vorm van een mummie met vier vleugels, alsmede drie koppen van
jakhalzen of honden. Drie sterren en enkele half verdwenen letters bevinden zich in het veld. Een cartouche beneden bevat de letters IA.
Aan de keerzijde is een tropaion afgebeeld tussen twee monogrammen.
Het ene wordt gevormd door een I en een N, hetgeen misschien lesus
van Nazareth moet voorstellen. Het andere is het monogram van Christus.
Aan de voet van het tropaion bevindt zich een tweede christogram. Deze steen zou afkomstig zijn van een der secten, die in het bijzonder de Verlosser vereerden en het tropaion zou hier het triompherende
Kruis moeten verbeelden (2).
Over een derde gemme met een duistere Griekse inscriptie werd
boven reeds gesproken (3). Een laatste van deze groep heeft aan de voorzijde een tropaion op een bliksemschicht, waarboven een X is aangebracht als beginletter van de naam van Christus. De in Griekse letters
geschreven tekst aan de keerzijde betekent : volheid van genade (4).

(1) E I C H L E R - K R I S , 20, bl. 62 en pi. 7, 24; R M , L, 1935, pi. X X I V , 5.
(2) CHABOUILLET, 2220.

(}) Bl. 165.
(4) CHABOUILLET, 2222.
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HOOFDSTUK

V

HET ALLEENSTAANDE TROPAION
Na het voorgaande rest ons nog die tropaia na te gaan, welke alle
nevenfiguren missen. Daarbij moet dikwijls in het midden blijven, of
zij oorspronkelijk als alleenstaand bedoeld waren of deel uitmaakten
van een grotere groep, die in de loop der tijden verloren is gegaan. Dit
laatste geldt in het bijzonder voor tropaia in ronde plastiek en voor
reliefwerken, waarbij de fragmentarische toestand en het ontbreken van
nadere gegevens het moeilijk en vaak onmogelijk maken na te gaan, of
zij een onderdeel vormden van een groter geheel en welk dit was.
Afbeeldingen van alleenstaande tropaia komen in zo'n groten getale
voor, dat een aparte behandeling daarvan volkomen gerechtvaardigd
lijkt. Zo zijn in dit hoofdstuk al zulke tropaia samengebracht, waarvan
vaststaat, dat zij als alleenstaand beschouwd moeten worden, alsmede
diegene, waarvan dit niet vaststaat, maar die toch zonder bijfiguren tot ons
zijn gekomen.
§ i. —

TROPAIA IN RONDE SCULPTUUR

Tropaia in ronde plastiek zonder nevenfiguren zijn vrij schaars.
Reeds in de 3 е eeuw v. Chr. komen zij voor. Terwijl over een stenen tropee
uit Thermon in Aitolië (1) en een stenen harnas uit Koos (2) nadere
bijzonderheden ontbreken met betrekking tot het monument, waartoe
zij oorspronkelijk kunnen hebben behoord, kan van een tropee uit
Makri-Steno op Rhodos gezegd worden, dat zij eens waarschijnlijk deel
uitmaakte van een graftempeltje, dat opgericht werd ter ere van een belangrijk personage uit de tijd van de oorlog tegen Mithradates (88 v. Chr.)
of de overweldiging van Cassius (43 v. Chr.) (3). Geheel apart staat, wegens
(1) BI. 53·
(z) BI. 68, opm. 2.
(3) Mostra, 20 g, bl. 97-98. Door de onduidelijkheid van het Franse spraakgebruik op dit punt kan niet worden uitgemaakt, of de „trophée" van wit marmer uit
de i e eeuw v. Chr., gevonden ten noorden van de grafheuvel van de tetrarch Deiotarus
op de Karalar ten westen van Ankara een anthropomorph zegeteken is (CRAI, 1935,
Ы. 43)·
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zijn samenstelling en gedrongen vorm, een marmeren tropaion, dat
afkomstig is uit de vlakte van Marathoon en een helm met wangkleppen,
een boog, scheenplaten en een schild omvat (i).
Waren al deze tropaia van groter formaat en afkomstig uit Grieks gebied, in de i e eeuw n. Chr. komen kleine
tropaionbeeldjes op, die op Romeinse bodem gevonden
werden (afb. 154) (2).
Vrij talrijk zijn in deze tijd ook de tropaia in de
provincie. Grote en kleine wisselen elkaar af. Zeer prachtig is een bronzen tropaion uit Hippo in Afrika. Het
unieke stuk is 2.50 m. hoog en zou afkomstig kunnen
zijn van een monument ter herinnering aan de overAfb. 154
winning van Caesar bij Thapsus in 46 v. Chr. (3).
Te Novaesium (Neuss) werd een stenen tropaion gevonden, dat
ouder schijnt dan 70 n. Chr. en eens in een legerheiligdom moet hebben
gestaan (4). Uit Germanië komen bovendien nog enkele bronzen tropaionbeeldjes (5).
Zeer goed werk uit de Flavische periode is een tropee van Parisch
marmer, die in 1888 aan de Via Boncompagni te Rome op de plaats van
de vroegere Horti Sallustiani werd gevonden. De hoogte is 2.19 m.;
stam en zijtakken ontbreken. Het harnas is fijn versierd en evenals het
tropaion uit Hippo aan de rugzijde bedekt met een krijgsmantel (6).
Uit dezelfde tijd zijn de zg. Tropeeën van Marius (7) en misschien ook
het 3 meter hoge, marmeren tropaion in het Museo Capitolino (8).
De 2e eeuw brengt een tropaion op een Korinthische basis en
de resten van een tropee uit Avaricum (9). Na een lange onderbreking
treffen wij in de 4e eeuw nog een tropaion in ronde plastiek aan in
Adamklissi, de plaats, waar het bekende Tropaeum Traiani stond. Het
meet 2.70 m. en werd ontdekt bij de oostelijke stadspoort. Slechts een
gedeelte ervan is bewaard (afb. 155) (10).
(1) D S , Ы. 503; SMITH, Sculpture, I I I , 2142 en afb. 25, Ы. 221. Vgl. PAUS.,

I. J*, 5·
(2) Beeldje te Berlijn ( К Л , X X X , 1929, Ы. 103, б); bronzen tropeeën van
Etrurische wapenen (CHABOUILLET, 3150-3157); id. in het Antiquarium te Berlijn
(ROUSE, opm. 4, Ы. ico).
(3) M A R E C , Ы. 64 en afb. 42, Ы. б і .

(4) В/, CXI, 1904, Ы. 320 en pi. Х Х Ш , 40 en 44·
(5)

Uit Bonn (DS, opm. 13, bl. 515; WALTERS, Bronces, 1613; WOELCKE, pi. Χ ) .

Uit Keulen {В], LXIV, 1878, bl. 77).
(6)

STUART JONES, 12 a, bl. 30 en pi. VU.

(7) Bl. 75.
(8)

MAGREA, opm. 8, bl. 116; D S , opm. 14, bl. 515.

(9) Bl. 58.
(io)

TOCILESCO, Fouilles, bl. 56 en afb. 39, bl. 58; F E R R I , Danubio, afb. 507, Ы. 374.

I?!

Het vermoeden ligt voor de hand, dat zeker de monumentale onder
de zojuist beschreven tropaia oorspronkelijk deel uitmaakten van een

Afb. 155
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gedenkteken met min of meer triomphaal karakter als een tempel of een
zegeboog. Een nader onderzoek zou op dit punt misschien meer licht
kunnen verschaffen. Constateren wij nog slechts, dat verweg het merendeel van de gevonden tropaionbeelden niet van Italische bodem, maar uit
de provincie afkomstig is.

§ 2. — TROPAIA IN RELIËF

Terwijl alleenstaande tropaionbeelden reeds in de 3 e eeuw v. Chr.
bekend zijn, verschijnen tropaia zonder bijfiguren in reliëf eerst in de
i e eeuw v. Chr. De reeks wordt geopend door een fragmentarisch bewaard reliëf uit Kuzikos, waarop men twee tropaia ziet aan weerszijden
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van een aantal wapenen. Dit fragment zou afkomstig zijn van een gedenkteken, dat de inwoners van Kuzikos in 73-72 v. Chr. oprichtten na
de terugtocht van Mithradates, de overwinning van Lucullus en de
bevrijding van hun stad (afb, 156) (1).
Van geheel andere aard is de tropee in reliëf, die op een zeer onopvallende plaats en juist daardoor des te opvallender aan de rugzijde van
het beeld van Augustus uit Primaporta is aangebracht. De betekenis
hiervan is moeilijk te achterhalen (2).
Behalve enkele vierhoekige reliëfs, waarop o. m. een alleenstaand
tropaion voorkomt (3), brengt de i e eeuw n. Chr. nog een slechts ten
dele bewaarde reliëfplaat uit Vienne, die versierd is met een aantal wapenen
als onderdelen van een tropaion en waarschijnlijk afkomstig is van een
(1) MENDEL, Catalogue sculptures. Π, 288, Ы. 49~50·
(ζ) BiENKOwsKi, De sìmulacris, bl. 26 en afb. 2, Ы. 27.
(3) Beide uit Rome : Villa Cesi (MATZ-VON D U H N , 3545) en S. Nereo ed Achilleo
(»., 3626).
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fries (ι). Als siermotief is het tropaion wel het meest op zijn plaats aan
een zegemonument, waartoe de genoemde reliëfs vermoedelijk zullen
hebben behoord. Onder de zegegedenktekenen komen de triomphbogen
vooral in aanmerking (2).
Waarschijnlijk afkomstig van een triomphboog is een reliëf, dat te
Peschiera gevonden werd en een enigszins vreemdsoortig tropaion vertoont. Beneden bevindt zich een harnas tussen twee schilden, die er
echter niet direct mee verbonden zijn. Aan de bovenzijde is een helm
aangebracht en een ovaal schild, waarboven weer een lans. Boven de
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(1) ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I, 375.
(2) Tropaia komen o. m. voor op de bogen te Périgueux (tijd van Augustus :
DS, opm. 16, Ы. 515; ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, II, 1276) en te Avignon (ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I, 234), en op een kleiaarden relief te Kopenhagen (BREITENSTEIN,
892 en pi. 119).
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halsopening van het harnas ziet men een tweede schild met ronde knop,
waarboven zich enkele fragmenten bevinden, die kunnen hebben behoord
bij een helm met een bos (i).
In latere tijd is een alleenstaand tropaion op reliëfs een zeldzame verschijning. Wij vonden het nog slechts op het borstharnas van het beeld van
Traianus uit Sennecey (z) en op een reliëf uit de tijd van M. Aurelius
(afb. 157) (3).
§ 3. — H E T ALLEENSTAAND TROPAION OP MUNTEN EN TN DE OVERIGE
KLEINKUNST

In de numismatiek is het tropaion zonder
bijfiguren volstrekt geen zeldzaamheid. Het
komt er reeds voor in de 4 e eeuw v. Chr. (afb.
158) (4). In de 3 e eeuw vindt men, behalve in het
oosten (5), ook in het westen zulke munten op
Italische bodem (afb. 159) (6). In de 2 e eeuw
Aft,. I5 8
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vindt het tropaion zonder nevenfiguren vooral
door middel van Bithunische munten (7) grotere verspreiding in Klein-Azië.
Nadien echter vindt men het bijna uitsluitend op Romeinse munten.
Het is Faustus Cornelius Sulla, die zelfs drie tropaia naast elkaar laat
afbeelden (8). Het voorbeeld van Caesar, die een dankbaar gebruik
maakte van het tropaion, om daardoor op zijn munten de herinnering
aan zijn menigvuldige overwinningen levendig te houden (9), vond grote
navolging.
(1)

L E V I , 177,

Ы. 82 en pi. XC1I

B.

(2) ESPÉRANDIEU, Kecusìl Gaule, III, 2161.
(3)

AMELUNG-LIPPOLD,

III,

ι,

tir.

574 a en pi. 76.

R E I N A C H (DS,

Ы. 515)

ver

meldt nog Etrurische Sarkophagen, waarop een tropaion zou voorkomen. Vermoe
delijk bevond er zich ook een op de zuil van Theodosius te Constantinopel (Ы. 108).
Vermeld worden nog tropaia op reliëfs uit Carnuntum en Capidava (MAGREA, opm. 1,
Ы. 108) en op reliëfplaten rond een altaar uit de tempel van Domitianus te Ephesos
UOAI, XXV11, 1932, kol. 54 w . ) .
(4) Herakleia in Bithunië (Ы. 141); Lusimachos van Thrakië (302-301 ; WOELGKE,
bl. 189 en 202; MÜLLER, 13, bl. 334 en pi. II, 13); Saturos (352-345; H E A D , bl. 515).
(5) Boiotische Bond, Aitolië, Ziaëlas van Bithunië en Marathous in Phoinikië
(bl. 67, opm. 2).
(6) Capua ( H E A D , bl. 35), Caelia (bl. 68, opm. 1) en Heraclea in Lucanie (bl.
68, opm. 4).
(7) Prousias I (236-186) vervangt de enigszins vreemde vorm van de tropee
op munten van Ziaëlas door een meer gangbare. Prousias II (186-149) liet eveneens
dergelijke munten slaan (WBR, 1, 2, 14, bl. 222 en pi. X X X , 8; 31 bl. 226 en pi. X X X I ,
17;

WOELGKE, bl.

206,

1 en pi. X I ,

45).

(8) Bl. 69.
(9) Bl. 70-71.
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Op de overwinning van Q. Caecilius Metellus Pius op Sertorius
heeft misschien een munt van Q. Caecilius Metellus Pius Scipio en P.
Licinius Crassus lunianus van omstreeks 47 v. Chr. betrekking; zij ver
toont een tropee van Spaanse wapens, waaronder — een zeer zeldzame
verschijning — een boog en een pijlkoker (1).
Brutus treedt in het voetspoor van deze voorgangers, doordat hij
ter herinnering aan zijn overwinningen in het oosten zijn munten siert
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met een tropee, die nu eens op een knoestige stam (afb. 160) (2), dan weer
op een kunstig bewerkte paal met standplaat is opgericht (afb. 161) (3).
Bij het tropaion op munten van Antonius uit 36 v. Chr. valt op,
dat zelfs de schilden aan de voet van het zegeteken frontaal zijn afgebeeld,
blijkbaar met de bedoeling hun sierlijke tekening goed te doen uit
komen (afb. 162-163) (4).

Ter herinnering aan de overwinning bij Lancia in Spanje liet Augustus
een denarius slaan met een tropee van Keltiberische wapenen boven op een
hoop wapens (afb. 164) (5). De keizers van het lulisch-Claudische huis
(1) GRUEBER, I I , 6-7, Ы. 572 en pi. C X X I , 3; WOELCKE, Ы. 213 en pi. X I I , 3 1 ;

BABELON, Description, I, 280, 52.
(2) GRUEBER, I I , 59-61, Ы. 477 en pi. CXI, 13; CMI, I, 4 ; W O E L C K E , Ы. 214

en pi. X I I , 39; BABELON, Description, II, 117, 42 (munt van Brutus en Costa).
(3) GRUEBER, I I , 85, bl. 484 en pi. CXII, 9; W O E L C K E , Ы. 214 en pi. X I I , 4 1 ;

BABELON, Description,11,118,47-485456,38-39;

CMI, 1,9 (munt van Brutus en Servilius).

(4) GRUEBER, I I , 147, Ы. 509 en pi. C X I V , 10; W O E L C K E , bl. 214 en pi. X I I ,

48; BABELON, Description, 1, 187, 77; CMI, I, 17. Variant : GRUEBER, I I , 148, bl. 510
en pi. CXIV, 11; WOELCKE, bl. 214 en pi. X I I , 46; BABELON, Description, I, 187, 76;

CMI, 1, 16. Volgens GRUEBER zijn de wapens van deze tropaia niet Gallisch (REINACH),
maar Keltiberisch.
(5) GRUEBER, I I , 116-119, bl. 375 en pi. СП, 8-9; W O E L C K E , Ы. 215 en pi. X I I ,

51; BABELON, Description, 1, 318-319, 17-18; II, 68, 169-170; CMI, I, 402-403.
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lieten overigens maar weinig munten slaan met de afbeelding van een
tropee. Deze komt weer voor op munten van L. Clodius Macer, die in
68 n. Chr. stadhouder van de senaat in Africa was ( i ) .
Bij de Flavische keizers wordt dit echter anders. Vespasianus her
innert door een tropee op een munt uit 72 of 73 aan zijn overwinning
DE IVDAEIS (2). Uit zijn tijd dateert verder nog een Bithunische munt met
een tropee op naam van Titus Caesar (3). Domitianus heeft wel een uit
gesproken voorkeur voor de afbeelding van een Victoria bij een tropaion,
maar toch ontbreekt ook bij hem het alleenstaande tropaion niet (4).
In de 2 e eeuw en later komt het voor op munten van verscheidene
keizers (afb. 165) (5). Het tropaion, dat het Tropaeum Traiani te Tomis
(Adamklissi) bekroonde, ziet men afgebeeld op munten van die stad uit de
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tijd v a n T r a i a n u s ( a f b . 166) ( 6 ) . D r i e t r o p a i a n a a s t e l k a a r o p m u n t e n
v a n M . A u r e l i u s u i t 1 6 7 (7) e n v a n L . V e r u s ( 8 ) h e r i n n e r e n a a n d e
Germaanse, Sarmatische en Armeense triomphen van de beide broeders.
Bijzondere vermelding verdient n o g de legende o p m u n t e n v a n
Pescennius

Niger

met

de wijding : INVICTO IMP. TA., TROPAE., TROPAEA

of T R O P H A E A (9), e n d i e o p m u n t e n v a n S e p t i m i u s Severus, w a a r o p a a n
INVICTO

IMP.soms

TROPAEA, TROPAE., TROFEI

of

TROPEA wordt

toege

v o e g d ( a f b . 167) ( 1 0 ) .

(ТГсмТГі, 9·
(ζ) CMI, I, 139; 35°; 353; 357·
(3) WBR, I, г, і з , Ы. 237.
(4) CMI, I, 545; 618 (ludaea); 741 (Musië).
(5) Traianus (CMI, II, 98-100; 494-495 : op quadriga; 571-574; CMI, I, 402 :
opnieuw in omloop gebrachte aureus van Titus), Hadrianus (CMI, II, 1507), M.
Aurelius (CMI, HI, 1216 : ludaea), Commodus (KOEHNE, III, 1-4, Ы. 306, met een
Germaanse tropee, waaronder soms twee gevangenen zitten), Pescennius Niger (CMI,
III, 30-33), Septimius Severus (DS, bl. 501 : Phoinikië), Caracalla (CMI, IV, 92 : op
quadriga), Constantijn I (MAURICE, U, bl. 415 en pi. X I I , 19) en Theodosius (CMI,
VIII, 75; SABATIER, I, 16, bl. 116 en pi. V, 7).
(6) TociLEsco, Fouilles, bl. 21-22 en afb. 10; TOCILESCO-BENNDORF-NIEMANN,
afb. 130.
(7) CMI, III, 884; 895.
(8) CMI, III, 300-301.
(9) CMI, I I I , 34-38; 70; ViERORDT, pi. XLIII, 1799; DURUY, VI, bl. 47.
(10) CMI, IV, 232-235.
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Uit Amblada in Pisidië komt ten slotte nog een Griekse munt onder
de naam van lulia Domna; ook zij is met een tropaion versierd (i).
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Afb. 169

Afb. 170

Afb. 171

Reeds werd opgemerkt, dat gemmensnijders gaarne het tropaion als
siermotief aanwendden; dit geldt ook voor het alleenstaande tropaion.
Dat het daarbij aan de nodige verscheidenheid niet ontbrak, behoeft geen
betoog (afb. 168-171) (2).
Wat de overige kleinkunst betreft moet allereerst een blauwe glasplaat genoemd worden, waarop een tropee van Gallische wapenen staat
afgebeeld (3). Ook de schilderkunst brengt in de i e eeuw n. Chr. enkele
tropaia zonder begeleidende figuren (4). Sporen van tropaia komen ten
slotte nog voor op vaasscherven, die herinneren aan de tropaionkelk uit
Orbetello (5). Een fragment in de collectie Loeb, thans in het Antiquarium
te München, bevat de rest van een tropaion met langwerpige schilden en
een maliënkolder, alsmede, naar het schijnt, resten van een mantel of
dierehuid. Een tweede scherf in dezelfde verzameling vertoont een
gedeelte van een tropee met een deel van de inscriptie op het schild :
NIS. Een scherf te Tübingen is weer versierd met een tropaion met
maliënkolder en langwerpige schilden. Uit al deze fragmenten blijkt,
dat het tropaion nogal vaak werd gebruikt als siermotief voor zulke
vazen. Dragendorff is van oordeel, dat het betrekking heeft op een overwinning op Armenië en Germanie (6).

(1)

H E A D , bl. 705.

(2) i« eeuw v. Chr. : FGS, 2534; 5972 (I C); 5973-5976 (II ?); 5 9 8 2 (ΙΠ);
6671 (I); S. R E I N A C H , Antiquités du Bosphore cimmérien, 11-12, bl. 59 en pi. XVI, 12
( I B ) ; WALTERS, Gems, 2242. i e eeuw n. Chr. : HENKEL, pi. VII, 132; LI, 1344; L X X V I I ,
292; 293 (uit Zugmantel); FGS, 8114; 8362; FOSSING, 332 (I); R E G , L, 1937, bl. 7 5 ;
D E RIDDER, Catalogue sommaire, 1721; SMITH-HUTTON, 187, bl. 42 en pi. VIII.
(3) CouissiN, Gaule méridionale, Ы. 67.
(4) R R P , 272, 6 (fresco uit Pompeii); R R V, I, 332, 2 (vaas uit Arezzo met
dubieus tropaion); DUCATI, I, bl. 124 (eveneens dubieus).
(5) Bl. 89.
(6)
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DRAGENDORFF, Darstellungen.

HOOFDSTUK'VI
BIJZONDERE FUNCTIES VAN H E T TROPAION
Na het voorgaande wacht nog de taak een aantal bijzonderheden
nader te belichten, die ofwel tot nu toe onvermeld bleven, of om hun
bijzonder belang een afzonderlijke samenvatting behoeven.

§ i. — H E T TROPAION ALS KLEINE

ACHTERGRONDFIGUUR

Vanaf de 4 e eeuw v. Chr. treft men op munten dikwijls een tropaion
aan, dat in het niet verzinkt bij een groter en meer op de voorgrond tredend muntbeeld. Daarbij laten zich twee gevallen onderscheiden, naarmate er een zeker — zij het verwijderd — verband bestaat tussen tropee
en muntbeeld of niet.
Behalve op enkele reeds genoemde munten (1) treft men dit aan
op een munt van Lokris Opountia (338-300), waarop een miniatuur
tropaion staat afgebeeld onder een soldaat in gevechtshouding (afb. 172) (2). Op bronzen munten van Syracuse uit de
3e eeuw v. Chr. ziet men een tropee van geringe afmetingen
achter het grote hoofd van Hiëroon (3). In de i e eeuw v. Chr.
komt zij nog voor op munten van Ariarathes X van Kappadokië naast de beeltenis van een staande Athena met een NikeAfb. 172
beeld op de hand (4).
In al deze gevallen kan nog gesproken worden van een bepaald
verband tussen het tropaion en de rest van het muntbeeld, waartoe het
gezien zijn plaatsing behoort. Deze relatie ontbreekt echter geheel, wanneer
een tropaion gebruikt wordt als muntteken, d. i. als kenteken van de
maker van de munt. Als zodanig komt het eveneens voor van de 4 e tot de
I e eeuw v. Chr., zowel in Griekenland (afb. 173) als op Sicilië en in het

(1) Van Ainos en Klazomenai (Ы. 165), Lusimachos van Thrakië (Ы. 66) en
Messana (bl. 68, opm. 2).
(2)

WOELCKE, bl.

201

en pi.

(3)

W O E L C K E , bl.

205

en pi. XI,

XI,

(4)

W O E L C K E , bl.

207

en pi.

XI,

4.
39.
52;

H E A D , Ы.

752.
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republikeinse Rome (afb. 174) (ι). Daar in de regel slechts een kleine
plaatsruimte voor muntsymbolen ter beschikking is, komen uiteraard
slechts kleine tropaiontypen hiervoor in aanmerking.

Afb. 173

§

2.

—

Afb.
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H E T TROPAION I N E E N COMPOSITIONELE

FUNCTIE

Een compositioneel-decoratieve functie
heeft het tropaion, als het wordt aangewend ter
omlijsting van een centrale groep, waarvan het
wat de handeling betreft niet direct deel uit
maakt. Zo wordt het reeds in de 3 e eeuw v. Chr.
gebruikt op een vaas te Bologna, waarop twee
tropaia aan weerszijden van een kop met een
Afb. 175
Phrugische muts staan afgebeeld (afb. 175) (2).
Deze voorstelling staat echter, evenals enkele
andere uit latere tijd, geheel op zich (3).
(1) 4 e eeuw : Korinthe (350-338 : H E A D , Ы. 402. Vgl. EDWARDS, I I Ы. 14) en
Syracuse (317-306 : Ы. 65, opm. 3).
3" eeuw : Athene (WOELCKE, bl. 207 en pi. XI, 44; HEAD, bl. 381); Syracuse
(Purrhos : bl. 68, opm. 1).
2 e eeuw : M. Porcius Cato (101 ? : BABELON, Oiscription, II, 7, bl. 371 ; GRUEDER,
II, 662 en 681, Ы. 304-305 en pi. XCVI, 2).
c

i eeuw : M. Volteius (88 of 78 : BABELON, 0. c, II, 566, 3; GRUEBER, I, Ы. 388
vv.); L. Calpurnius Piso ( i 88 : BABELON, O. C, I, 293, 52; GRUEBER, I, 1965 en 1968,

bl. 262 en afb. 49-50, bl. 252); C. Vibius Pansa ( i 87 : GRUEBER, I, 2274); С. Annius
en L. Fabius ( ± 82-80 : GRUEBER, II, 11, Ы. 354); P. Fonteius Capito (59 of 54 : BABE
LON, 0. c, I, 509, 17; GRUEBER, I, 3851-3855 en pi. XLVIII, 6); L. Papius Celsus ( ± 45 :
BABELON, O. C, II, 284, 3; GRUEBER, I, 4023-4024, bl. 520 en pi. LI, 1-2);

L. Titurius

Sabinus (BABELON, O. C, II, 499, 6); L. Roscius Fabatus (BABELON, 0. c, II, 403, 33;
GRUEBER, I, Ы.

422).

(2) R M , XLII, 1927, bl. 122; DUCATI, II, Ы. 473; afb.

343, bl.

474.

(3) Atheense en Romeinse munten van Sulla (Ы. 70), enkele gemmen (bl. 138,
opm. 2 en bl. 152) en misschien nog een munt van Tiberius met de voorstelling van
een quadriga, versierd met kransen, een Victoria, een knielende gevangene en twee
tropaia (CMI, I, 64-67).
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Anders wordt dit, als vanaf de 2 e eeuw η. Chr. twee tropaia regel
matig worden gebruikt op bepaalde monumenten ter omlijsting van een
middengroep. Dit geschiedt vooral op Sarkophagen, waarop men het aan
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de lange zijde afgebeelde tafereel gaarne door tropaia met of zonder ge
vangenen of ook door tropaiophore figuren afsluit (afb. 176) (1).
Dit is trouwens niet het monopolie van Sarkophagen. Twee identieke
tropeeën omgeven op een urn uit Volterra, thans in het Museo Guarnacci
en afkomstig uit de i e eeuw n. Chr., het hoofdtafereel : een ruiter
(1) Sarkophaag in Blundell Hall (Ы. 102), in Pisa (met strijd tussen Romeinen en
Galliërs : DÜTSCHKE, I, 100; LASINIO, pi. C X X X V I ; BIENKOWSKI, Ό arStellungen,
pi. VII b ; DS, Ы. 516), uit de Vigna Ammendola (Ы. 102), in het Vaticaan (met de
wegvoering van krijgsgevangenen; de schilden op de hoeken behoorden waarschijn
lijk tot een thans verdwenen tropee : DURUY, VI, Ы. 453), uit de Villa Ludovisi, thans
in het Thermenmuseum (Ы. 78), van onbekende herkomst (Ы. 78, opm. 2), te Palermo
(Ы. 79), in de verzameling Borghese te Rome (Ы. 78) en in de Villa Doria Pamfili
te Rome (Ы. 102).
Tropaiophore soldaten komen voor op Sarkophagen te Rome (van de Porta San
Loren2o : Ы. 82, en in de Villa Ludovisi : Ы. 93).
Tropaiophore Amazonen vindt men op Sarkophagen uit Souk Harras (Ы. 93)
en in het Palazzo Borghese te Rome (ROBERT, bl. 108-109 e n pi· XXXVII, 88), als
mede in de Villa Doria Pamfili (ROBERT, bl. 109-110 en pi. XXXVII, 89).
Tropaiophore Victoriae komen voor op een sarkophaag van de Porta Salaria
te Rome (Ы. 136).
l8l

die met zijn lans een uithaal doet in de richting van een ter aarde gestorte
gevangene (i).
Zulke asurnen zijn er meer. De urn uit een grafkelder op de Colle
di Concervino (afb. 177) (2) heeft een tegenhanger in een andere, waarvan
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de vier hoeken tropaia dragen, die enerzijds een bonte mengeling van
wapenen, anderzijds een floraal motief met duiven insluiten (3). Een
urn, die te Casigliano in Umbrie werd gevonden, vertoont een meer
afwijkende versiering, eveneens door tropaia omgeven (4).
Een belangrijke rol speelden twee flankerende tropaia of tropaiophorc
figuren in de architektuur en speciaal op zegebogen, waarover echter nog
nader wordt gesproken. Winder vaak treft men hen aan op munten.
Nikaia bracht in Nero's tijd een munt in omloop met de naam van M.
Tarquitius Priscus en de afbeelding van een harnas en een helm tussen
twee symmetrische tropeeën (5). Op een munt van Traianus uit 116 schrijdt
de keizer tussen twee tropaia voort (6).
Ook op borstharnassen van statuae thoracatae vindt men de twee
tropaia rond een middengroep, vooral in de 2 e eeuw (7). Dat men in
deze tijd gaarne het tropaion voor dit doel gebruikte, moge behalve uit
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
en beeld
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BiENKOwsKi, Darstellungen, bl. 43 en afb. 56, Ы. 42.
Bl. 76.
LovATELLi, afb. 4, bl. 260 en 5, bl. 261.
LOVATELLI, bl. 261.
WBR, I, 3, 41, bl. 403 en pi. LXVI, 16-17.
Bl. 89.
Beelden van Hadrianuc te Londen en L. Verus in het Vaticaan (bl. 100, opm. 8)
te Athene (VON ROHDEN, 29, bl. 18).

het reeds medegedeelde nog blijken uit de zuilen van Traianus en M.
Aurelius, op welke de Victoria die op een schild schrijft, aan beide zijden
door een tropee is omgeven (i).
Uit de 3 e eeuw daarentegen zijn geen voorbeelden van dien aard
bekend. Het laatste bekende monument met een dergelijke voorstelling
is de decennaliënbasis van Galerius en Constantius Chlorus te Rome.
Deze stond op het Forum tussen de boog van Septimius Severus en de
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zuil van Phocas en dateert uit 303-304 n. Chr. Aan een van de zijden vertoont zij twee Victoriae die een schild dragen met de inscriptie : CAESARVM
DECENNALIA FÉLICITER. Dit schild is of wordt door de godinnen bevestigd aan een stam, waaraan beneden twee scheenplaten kruiselings zijn
bevestigd. Twee gevangenen zitten aan zijn voet. Links en rechts staat
een tropaion van barbaarse wapenen (afb. 178) (2).
§ 3. —

H E T TROPAION IN DE

ARCHITEKTUUR

De belangrijke decoratieve functie van het tropaion ging vaak gepaard met een architektonische taak, doordat een tropee ook gebruikt
werd als versiering boven op een bouwwerk. Zo verscheen zij boven op
de attika van een zegeboog en diende zij als hoogste bekroning van
tropaiongebouwen; ook sierde zij de daken van tempels en andere
bouwwerken.
(1) BI. 125-126.
(2)

R I E G L , bl.

154

en

afb.

28,

bl.

155;

MATZ-VON D U H N ,

3629;

SCHUMACHER,

p h o t o 27 b, Ы. 93.
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ι. Tropaiophore zegebogen.

De mededelingen van sommige schrijvers die zeggen, dat triomphbogen soms tropaia droegen (αψίδες τροπαιοφόροι), worden bevestigd door
een aantal afbeeldingen. Op een munt van Augus
tus reeds ziet men twee bogen, die zijn opgericht
op een brug of viaduct en behalve met ruiter
standbeelden ook met tropaia zijn versierd. Of
deze betrekking hebben op een militaire over
winning, kan worden betwijfeld met het oog op de
legende : QVOD VIAE MVNITAE SVNT (afb. 179) (1).
In verband hiermee moge de boog op de Pons
Milvius worden gememoreerd, die in 27 v. Chr.
Afb. 179
werd opgericht. De scheepssnebben, die hieraan
waren bevestigd, doen vermoeden, dat hij betrek
king had op de slag bij Actium, ofschoon de eigenlijke reden voor zijn op
richting het herstel van de Via Flaminia was. Hierop zou ook de legende
op de zojuist genoemde munt kunnen duiden (2).
Ook de zg. Tropeeën van Marius zouden afkomstig zijn van een
triomphboog, die in 89 werd gebouwd wegens de overwinning van
Domitianus op de Chatten en Daciërs; zij zouden oorspronkelijk boven
op de boog gestaan hebben (3).
Interessant is een reliëf uit de Flavische periode, dat vermoedelijk
de Sacra Via voorstelt. Van rechts naar links ziet men hierop een tempelachtig gebouw, vanwaar men bij een triomphboog met één doorgang
komt, om daarna een zegeboog te bereiken waarop een quadriga staat,
waarvan de berijder door een achter hem staande Victoria wordt bekranst.
Links daarvan is een tropaion aangebracht. Dan komt men bij een rond
gebouw en een triomphboog met drie doorgangen; hierop staat een
beeldgroep, die bestaat uit een tropaion aan de linker en rechter zijde,
een groep van twee knapen en in het midden een vierspan (4).
Twee zegebogen, waarboven tropeeën met twee gevangenen, vonden
wij reeds op de sarkophaag van С Bellicus Natalie (5).
Een rijke bron van gegevens zijn ook hier weer de munten. Op een
waarschijnlijk onder Claudius geslagen exemplaar met de naam van
Nero Claudius Drusus flankeren symmetrische tropaia, soms met ge
vangenen of wapens aan de voet, het ruiterstandbeeld van Drusus op
(1) CMI, I, 235 en afb. bl. 94; WOELCKE, bl. 199 en pi. X , 4; NEWBY, 95, Ы. 66.
(2) D S , opm. 16, bl. 515; PAULY-WISSOWA, S. V. Triumphbogen, kol. 381; ROSSINI,

pi. X I V .
(3) MAGREA, bl. 130-131.
(4) BENNDORF-SCHÖNE, 358.

(5) Bl. 160.
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diens boog uit 9 v. Chr., waarbij de legende aan de Germanen herinnert
(afb. 180) (1). Deze voorstelling verschilt slechts weinig van die op andere
munten van Claudius wegens zijn overwinningen op de Germanen en
Brittanniërs (af b. 181) (2). Niet geheel duidelijk zijn de figuren, die op

Afb. 180

Afb. 181

munten van Nero op de attika van een boog een centrale groep omgeven ;
misschien zijn het tropaiophore soldaten (3).
In de 2 e eeuw treft men op een aureus van Traianus met de afbeelding van diens Forum een tropee aan in architektonisch verband.
De toegang tot het Forum wordt gevormd door een gebouw, dat een
grote gelijkenis vertoont met een zegeboog; het wordt bekroond door
een wagen met zes paarden; op de wagen staat de zegevierende keizer.
Aan beide zijden van deze groep staan een tropaion en een Victoria (4).
Een andere gouden munt van Traianus vertoont aan weerszijden van het
wagenspan een tropee met twee soldaten (j).
Ook van Hadrianus zijn munten bekend, waarop op de attika van
een triomphboog twee tropaia een vierspan flankeren; op een variant
zijn de tropaia door standbeelden vervangen (6).
Septimius Severus brengt op een munt uit 204 met het opschrift
ARCvs AVGG. s. с een triomphboog, waarop de keizer in een wagen met
acht paarden staat te midden van twee tropaia. O p de hoeken staat nog
een ruiterstandbeeld (7).
(1) CMI,

I, 1-4;

K O E P P , afb.

en 515; REGLING, bl. 102; САН,

n , bl. 23; K O E H N E , I I I , bl. 259, 3-5; D S , bl.

513

platendeel IV, 211 e; NEWBY, 102, bl. 73. Deze

munten werden opnieuw in omloop gebracht door-Titus (KOEHNE, I I I , 11, bl. 260)
en Domitianus (Jb., 12, bl. 260). Ook een boog van Germanicus te Rome zou op de
attika een tropaion gedragen hebben (DS, bl. 513; vgl. CMI, I, 220).
8

(2) CMI, I, 16-29; 4 -49; K O E H N E , I I I , Ы. 271, 4-6; DURUY, IV, bl. 427;

САН,

platendeel IV, 211 h (vgl. K O E H N E , I I I , 8-10, Ы. 259-260).
(3) Bl. 93.
(4) CMI, I I , 167-168.
(5) MACDONALD, bl. 202 en pi. VIII, 2.

(6) CMI, I I , 1557 (Korinthe); vgl. 1558.
(7)

CMI,

IV,

53; DURUY, VI,

bl.

241.
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Weer anders is de voorstelling op een munt van Postumas, waarop
op het platform van een zegeboog met acht zuilen een tropaion tussen
twee zittende gevangenen en twee palmen aan beide uiteinden staat (i).
Vermoedelijk waren ook nog andere bogen op een dergelijke wijze
versierd (2).
2.

Tropaiongebouwen.

Zijn hoogtepunt bereikt het tropaion, als het wordt gebruikt ter
bekroning van een tropaiongebouw, dat het zegeteken hoog boven de
omgeving verheft en slechts dient als zijn massieve basis. Waarschijnlijk
geschiedde dit reeds bij een bouwwerk uit de 2e eeuw v. Chr., dat gevonden werd tegen de helling van de Panajir Dagh bij Ephesos (3), en
voordien nog bij een ronde toren te Leuktra (4).
Met zekerheid weten wij dit echter van het Tropaeum Alpium te
La Turbie, aan de grens tussen Italië en Frankrijk (5). Op een hoogte van
486 m. boven de zeespiegel verheft zich daar een reusachtig monument
op een vrijwel vierkant sokkel. Het bestaat uit twee verjongende verdiepingen, waarboven een door zuilen gedragen koepel oprijst, die bekroond werd door een stenen tropee. Ook in de intercolumnia worden
tropaia vermoed (6), terwijl volgens een oude beschrijving „nelle facíate
delle bande erano due gran trofei di marmo bianco intagliato a mezzo
rilievo, simili alle Trofei di Mario, che ancore si veggono a Roma" (7).
Het tropaion op de top van het monument was niet alleen monumentaal
van afmetingen, maar nam ook in bouwkundig opzicht een alles overheersende positie in. Het gebouw werd in 7 of 6 v. Chr. op last van de
senaat opgericht uit dankbaarheid jegens Augustus, die de Alpenvolken
had overwonnen. Aan het oorspronkelijke Griekse tropaion herinnert
nog de plek, waar het monument werd gebouwd; het is de plaats, waar
de vijand werd verslagen.
(1) BI. 108, opm. 2.
(2) Van Constantijn te Rome en die te Malborghetto (bl. 132-133).
(3) NIEMANN-HEBERDEY, bl. 153; 155-156; 162-163; 165; afb. 106, Ы. 164; JOAI,
I, 1898,

kol.

79; AJA,

III, 1899,

bl. 63; DS, opm.

4, bl.

502;

N O A C K , Ы. 116 en

pi.

157; ТЕ О, Ы. 33; KIB, afb. 6, bl. 147.
(4)

NIEMANN-HEBERDEY, bl.

(5)

PAULY-WISSOWA,

S. v.

164.

Tropaeum; DS,

bl.

512,

afb.

7122

en

opm.

5;

KA,

LXX, 1870, bl. 59; САН, platendeel IV, 188 a; NISSEN, handeskunde, bl. 134-135;
138-139; ], LXXXVII, 1889, Ы. 12; TociLESCO, Fouilles, afb. 16, bl. 38; Bull. Com.,
LXI, 1933, bl. 65, afb. 1 en 66, afb. 2; FÖRMIGE; BENNDORF, Trophée d'Auguste;
DIEULAFOY; Mostra, pi. X X X I I I en Ы. 115-117; SPRINGER, X, bl. 487-488;
CRAI,
1934, bl. 128-129; AA, 1932, kol. 28-29; -AJA, X, 1906, bl. 358; XI, 1907, Ы. 104;
XV, 1911, bl. 242-243; XXXVIII, 1934, bl. 460.
(6) AJA,
XIV, 1910, bl. 382-383.
(7) ESPÉRANDIEU, Recueil Gaule, I, 14.
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Tropaiongebouwen als het zojuist genoemde zijn overigens zeer
zeldzaam. Wel spreekt de literatuur nog van monumentale tropaia van
Pompeius in de Pyreneeën, van Drusus
aan de Elbe en van Germanicus aan de
Weser (ι), maar hiervan is geen spoor
teruggevonden.
Daarentegen kwamen wel resten
van een groot tropaiongebouw in
de Dobroedsja aan het licht. Het is
het Tropaeum Traiani te Adamklissi
in Roemenië. Het verband met Traianus
berust, behalve op andere gronden, in
het bijzonder op de inscriptie (2). Toch
was dit tal van jaren een fel omstreden
kwestie. Sommigen waren van oordeel,
dat het monument moest stammen uit
de tijd van Augustus en opgericht zou
zijn ter herinnering aan de overwinning,
die M. Licinius Crassus in 27 v. Chr.
op de Bastarnen behaalde (3). Volgens
anderen evenwel zou dit Tropaeum wel
degelijk van Traianus zijn, waarbij zij
behalve in de inscriptie tal van bewijzen
vonden in de bewaard gebleven reliëfs,
in munten van Tomis (4) en in het feit
dat de bewoners van een in de nabijheid gelegen plaats, die als Civitas
Tropaeensium, Tropaeum Traiani, Municipium Tropaei of Municipium Traiani wordt aangeduid, ook Traianenses
Tropaeenses werden genoemd (5). Een
derde opvatting wordt vertegenwoordigd door lorga, die als zijn mening
verdedigde, dat het Tropaeum Traiani
op vroegere resten door keizer Valens
Afb. 182
(1) Pompeius : fragm. van SALL. bij SERVIUS, V E R G . , Aen., XI, б (vgl. P L I N . ,
Nat. Hìst., VII, 96). Drusus : FLORUS, II, 30, 23 (vgl. ook I, 37, 6). Germanicus : T A C ,
Ann., Π, 18 (vgl. 22).
(2) CIL·, I I I , 12467.
(3) FURTWÄNGLER, F . HAUSER, COUISSIN, EUGÉNIE STRONG.
(4) Bl. 110.
(5) BENNDORF, NIEMANN, TOCILESCO, PETERSEN, CICHORIUS die in een

latere

reconstructie door Constantijn gelooft, e. a.
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werd opgericht wegens zijn overwinning op de Gothen in 369 (1). PaulyWissowa resumeert ten slotte als volgt : het monument werd opgericht
door Traianus in 103 ter ere van Mars Ultor; het werd verwoest door de
Gothen omstreeks 251 en hersteld door Constanti]η rond 322. Het is
wel een herinnering aan Traianus' overwinning op de Daciërs.
Het voetstuk van het bouwwerk bestaat uit enkele treden, die naar
een platform leiden, waarop zich een toren van 30 m. middellijn en 38 m.
hoogte verheft. Deze was met beeldhouwwerk versierd en liep uit in een
afgeknotte kegel, waarboven het zeshoekig voetstuk van het 5.30 m. hoge
tropaion verrees (afb. 182). Dit bestond uit een stam met een doorsnee
van 2 m. en was voorzien van een harnas, vier zeshoekige schilden, twee
pijlkokers en twee scheenplaten. Van de ontbrekende helm werd geen
spoor gevonden ; wel trof men andere resten aan, waaruit men kon concluderen, dat het zegeteken omgeven was door een staande krijgsgevangene
en twee zittende gevangen vrouwen.
Noack leidt de vorm van dit monument af uit de tumulus. Nadat
deze door een lage muur was omgeven, werd hij uitgebreid tot een hoog,
cylindervormig bouwwerk dat — zeker niet zonder Hellenistische invloed — op een eigen onderbouw werd geplaatst. Aldus ontstonden gebouwen als de mausolea van Augustus en Hadrianus. Deze vorm bleef
echter niet beperkt tot grafmonumenten, maar werd ook aangewend
voor zegegedenktekenen. Ook Springer vindt, dat de bouw meer lijkt
op een grafmonument dan op een zegeteken. Reinach ziet de oorsprong
van deze bouwvorm in de tumuliforme tropee (2).
3. T e m p e l s .

Uit verscheidene vondsten blijkt, dat onder de beeldwerken die
dienden als dakversiering van tempels, ook het tropaion niet ontbreekt.
Wat Griekenland aangaat zijn hiervan geen zekere voorbeelden bekend (3) ;
te Rome echter wel. De tempel van Mars Ultor zou versierd geweest
zijn met tropaiophore Victoriae (4). Ook een tropaiophore Mars wordt
genoemd (5).
Elders weer flankeren tropaiophore Victoriae een beeld op het dak
van een oktostyle tempel (6), die eveneens voorkomt op een Bithunische

(1)
(2)
Ы. 230.
(3)
(4)
(5)
(6)
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CRAI,
NOACK,

1936, Ы. 12; REG, L, 1937, bl. 89; AJA,
XLIII, 1939, bl. 497,
bl. 117-118; SPRINGER, X, bl. 510; A. R E I N A C H , Trophées et origines.

Misschien de graftempel te Makri-Steno (bl. 170).
DS, bl. j 11.
Munt van Caligula (Ы. 148).
Munt van Traianus (bl. 131).

munt uit de tijd van Traianus, waar hij echter versierd is met een
globulus tussen twee Victoriae, die een tropee oprichten (i).
De door Antoninus PiuS herstelde aedes divi Augusti had waarschijn
lijk weer een tropaiophore soldaat als dakversiering (2).
4. Overige bouwwerken.

Niet altijd kan worden vastgesteld, welke de oorspronkelijke plaats
en functie is geweest van tropaionbeelden, die wij nog bezitten. Soms
stonden zij op een basis, al dan niet vergezeld van tropaiophore en andere
figuren (3), dan weer
tooiden zij een graf
monument, zoals uit
een oude beschrij
ving van een grafge
bouw aan de Via Portuensis blijkt, waar de
zegetekenen in vak
ken stonden die door
pilasters van elkaar
waren gescheiden (4).
Doch ook elders
kwamen zij voor.
Niet oninteressant is
in dit verband een
gemme met een cir
custafereel. Op de
voorgrond jagen vier
Afb. 183
quadrigae in volle
vaart naar rechts ; de achtergrond wordt gevormd door een gecompliceerd
bouwwerk. Tussen twee hoekmonumenten die het geheel insluiten, staan
op een verhoging allerlei bouwsels, van links naar rechts : twee hoge zuilen
met balkwerk en voorzien van beelden, een Victoria met krans op een
hoge zuil, drie kleine zuilen met balkwerk en beeldgroepen, een hoog
oprijzende slanke pyramide, een tweede zuil met Victoriabeeld, een minia
tuur tempel en een tempelvormig gebouw dat de indruk maakt van een
tympanon op twee zuilen. De lange basis waarop deze monumenten
staan, loopt aan beide zijden uit in een uitstekend rond gedeelte, dat
voorzien is van een tropaion van type Π (afb. 183) (5).
(1)
(2)
($)
(4)
(5)

BI. 116 (beeldwerk in het gevelveld).
Munt van Antoninus Pius (Ы. 93).
BI. 128.
BI. 58.
S. REINACH, Pierres gravées, Ы. 66 en pi. 67, nr. 79.
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Een reliëf uit Foligno voert ons eveneens naar het circus. Hierop
ziet men op de achtergrond een porticus met vier doorgangen, waarop
een vierspan en twee symmetrische tropeeën vaag zichtbaar zijn (i).
Dat de Trofei di Mario, nadat zij van hun oorspronkelijke plaats
waren verwijderd, opgesteld stonden in de nissen van het Nymphaeum
Alexandri, blijkt o. m. uit munten van Alexander Severus uit 226 met
de afbeelding van diens Thermen. Zij zijn een groot gebouw, waarvan
het bovenste deel een soort triomphboog vormt met drie doorgangen.
In de middelste staan twee standbeelden, in beide buitenste elk een
tropaion (2).
Over de aard van het zegemonument te Avaricum in Aquitanië,
dat voorzien was van een tropaion waarvan de resten zijn teruggevonden,
kan niets naders worden mededeeld. Het zou stammen uit de 2e eeuw
n. Chr. (3).

(1) Amali, XLII, 1870, pi. L en M ; CAGNAT-CHAPOT, Π, afb. 470, Ы. 222; R R R ,
III, 45, 4; BAUMEISTER, III, Ы. 2093.

(2) CMI, IV, 479 (vgl- Ы.
(}) BI. 58, о р т . ι.
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).

1Ь

HOOFDSTUK
DE

VII

SCHEEPSTROPEE

Het winnen van een zeegevecht was voor de ouden, zoals duidelijk
uit Thoukudides blijkt (i), niet minder een reden om een tropaion op te
richten dan een overwinning te land. Hoewel echter meermalen melding
wordt gemaakt van een tropaion wegens een zege ter zee, wordt daarvoor
toch nergens een afzonderlijke benaming gebruikt. De gevolgtrekking
ligt voor de hand : de Grieken en Romeinen maakten blijkbaar geen
onderscheid tussen een landtropaion en een zg. scheepstropee. In wezen
bestond daartussen ook geen verschil. Het onderscheid dat er is, is gelegen in de aanleiding tot de oprichting, naargelang dit een veld- of een
zeeslag was, alsmede in de uiterlijke vorm van het gedenkteken, die in
sommige gevallen aanmerkelijk afwijkt van die van het landtropaion. Dit
is dan ook het motief voor een afzonderlijke behandeling.
A priori kan men verwachten dat, waar een tropaion werd samengesteld uit buitgemaakte wapens, bij een overwinning ter zee ook vijandelijke vaartuigen of althans scheepsdelen daartoe gerekend werden. Aangezien deze echter niet tot de uitrustingsstukken van een individueel soldaat
behoren, moet de anthropomorphe opbouw geweld worden aangedaan.
Een schuchtere poging om deze zo verantwoord mogelijk te handhaven
vindt men op de reliëfs van de Nike-balustrade te Athene, waarop de rest
van een grote roeispaan — een „wapen" van een man — er op wijst, dat
een van de afgebeelde tropaia als scheepstropee is bedoeld (2).
De literaire gegevens over de bouw van een scheepstropee zijn overigens nog schaarser dan die over de oprichting van het landtropaion.
Thoukudides vertelt, dat de Atheners na de zeeslag bij Naupaktos een
tropaion oprichtten en een schip wijdden aan Poseidoon (3). Even later
verhaalt hij een dergelijke gebeurtenis onder toevoeging, dat dit schip
naast het tropaion werd opgesteld (4). Ook uit Xenophoon kan men
(1)

T H O U K . , I, 30;

54; II, 84, 4; 92, 4-5;

IV,

12, 1; 38, 4; 56;

134;

VII,

23,

4;

24, 1; 34, 7; 41, 4; 54; 72; VIII, 42, 5; 95, 7; X E N . , Heil., I, 5, 14; 6, 35; V, 4, 65;
4,66; DEMOSTH., Oluntbiscbe rede (III), 24; Περί συντάξεως (XIII), гб. Vgl. HERODOTOS,
III, 59·
(2) BI. 114.
(3) Тноик., II, 84, 4.
(4) Т н о и к . , II, 92, 4-5; munten (Ы. 192).
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opmaken, dat schepen werden gebruikt bij de samenstelling van een
tropee (ι).
In Romeinse tijd. is het luvenalis, die onder de delen van een
(scheeps-)tropee ook de scheepsspiegel noemt :
Bellorum exuviae, truncis adfixa tropaeis
lorica et fracta de casside buccula pendens
et curtum temone iugum victaeque triremis
aplustre et summo tristis captivus in arcu
humanis malora bonis creduntur (2).
Aan het gebruik om een tropaion op het slagveld zelf op te richten
kon men zich na een zeeslag uiteraard niet houden. Vandaar, dat een
scheepstropee op het land werd opgericht en wel, zoals Xenophoon mede
deelt, zo dicht mogelijk bij de plaats van de strijd (3). Dit zal overigens
wel algemeen gebruikelijk geweest zijn.
Aangezien elk wezenlijk onderscheid tussen een land- en scheeps
tropee ontbreekt, behoeft hier aan de uiteenzetting over de aard en be
tekenis van het tropaion niets te worden toegevoegd. Zo beperken wij
ons tot een bespreking van de onderscheiden typen, waarbij tevens zal
blijken waar en wanneer de scheepstropee voorkwam.

§ 1. —

H E T TROPAION NAAST EEN SCHIP OF VOORSTEVEN

Geheel in overeenstemming met de mededeling van Thoukudides,
dat men naar aanleiding van een gewonnen zeeslag een schip naast een
tropaion wijdde, kan men een tropee van deze vorm het oudste type van
de scheepstropee noemen. Het onregelmatige in haar opbouw bestaat
hierin, dat men niet kan zeggen, dat dit tropaion slechts de uitrusting
van één verslagen vijand omvat. Een andere oplossing was echter niet
zo eenvoudig en een tropaion als dat van de zoeven besproken Nikebalustrade is dan ook een uitzondering.
Op Griekse bodem treft men een tropaion naast een schip of voorsteven slechts in de literatuur aan. Het ontbreken ervan in de beeldende
kunst is — afgezien van het feit, dat veldslagen in de regel de zeeslagen
in aantal ver overtreffen — wellicht te wijten aan het opkomen van een
ander zegemonument, dat grote verbreiding vond : de Nike op een
voorsteven, waarvan de Nike van Samothrake het meest bekende voorbeeld is. Het zijn vooral de munten van Demetrios Poliorketes, die een
afbeelding daarvan bevatten; ook op gemmen komt zij voor. De naam
~~ " T Ö X E N T №//., I, 5, H (vgl. II, 3, Ю(2)

IUVENALIS, Sat,

IV,

10,

133

vv.

(3) X E N . , He//., V, 4, 66 (vgl. Тноик., I, 30; 54; IV, 38, 4; VII, 23, 4; Vili, 42, 5 ) .
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tropaion is hierop slechts in ruimere zin van toepassing, reden, waarom
zegemonumenten als deze in verband met de gemaakte restrictie om
slechts anthropomorphe tropaia te behandelen, buiten beschouwing wor
den gelaten.
Type I van de scheepstropee wordt in Romeinse tijd het eerst aan
gebracht op munten van C. Poblicius Malleolus (89 ν. Chr.). Op de keer
zijde van deze denarii staat een soldaat of heroos voor een tropaion;
achter hem ligt een prora. Het zegeteken is samengesteld uit een harnas,
een helm, aan weerszijden een rond schild en een paar scheenplaten.
Afgezien van de prora verschilt deze tropee dus in geen enkel opzicht
van een landtropaion (1).
Tussen twee scheepsfragmenten in staat het tropaion op een gouden
munt van Λ1. lunius Brutus uit 44-42 v. Chr. met de legende CASCA
LONGVS. P. Servilius Casca Longus was waarschijnlijk de bevelhebber van
Brutus' vloot. De munt is misschien een herinnering aan de verovering
van Xanthos en Patara in Lukië (afb. 184) (2).

Afb. 184

Afb. 185

Een laatste voorbeeld van een tropaion naast een schip komt voor
op een munt van ЛТ. Antonius uit 36-34 v. Chr. Aan de voet van de
tropaionpaal staat rechts een sierlijk bewerkt rond schild en links een
voorsteven (afb. 185) (3).
Het is niet uitgesloten, dat het tropaion van een lararium uit de tijd
der Seleukiden als een scheepstropaion moet worden beschouwd (4).
Een variant van het eerste type scheepstropee ontstaat, wanneer
daaraan een godheid wordt toegevoegd die haar voet zet op de voorsteven.
Een voorbeeld hiervan is de Victoria van Cornazzano. In bevallige houding
leunt de godin tegen het zegeteken en zet daarbij de linker voet op een
scheepssneb, die door wapenen is omgeven. De linker arm is opgeheven
(1) GRUEBER, I I , 697-707, Ы. 307 en pi. XCV1, 4-7; WOELCKE, Ы. 211 en pi.

XII, 19; BABELON, Description, I I , 333, 7 (vgl. 332, 6).
(2) GRUEBER, I I , 62, Ы. 478 en pi. CXI, 14; CMI, 1,14; R E G L I N G , Ы. 92; BABELON,

Description, II, 118, 45-46 en 455, 36-37; WOELCKE, bl. 214 en pi. XII, 40; VIERORDT,
pi. V, 503.
(3) W O E L C K E , Ы. 215 en pi. X I I , 4 7 ; CMI,

I, 18; BABELON,

Description, I,

187, 78; GRUEBER, I I , 149, bl. 510 en pi. CXIV, 12.

(4) Bl. 68.

^3

en rustte waarschijnlijk op het hoofd. Misschien droeg zij een versierde
voorplecht of achterstevenmast in de hand (i).
Een munt van Caracalla uit 211 n. Chr. vertoont een Victoria die
tijdens de oprichting van een tropaion haar voet op een prora plaatst.
Een zittende gevangene en een staande vrouw met torenkroon omgeven
de tropee (2).
Op een munt van Trebonianus Gallus staat Neptunus met dolfijn
en drietand in de hand naast een tropaion, terwijl hij de voet op een prora
zet (3).

§ 2 — HET

TROPAION OP EEN SCHIP OF VOORSTEVEN

In een volgend stadium worden tropaion en schip met elkaar verbonden in die zin, dat de tropee boven op een schip of voorsteven wordt
geplaatst. Hiervan is op Griekse bodem slechts een enkel voorbeeld
bekend, dat zou teruggaan op een zegeteken dat te Athene in werkelijkheid bestond, maar waarvan de tijd niet kan worden vastgesteld (4).
Dit type vond vooral ingang bij de Romeinen en wel in het bijzonder
ten tijde van Augustus.
Het Griekse voorbeeld is een Atheense munt uit de periode van
186-147 v · Cht. met de naam van Themistokles. Zij vertoont een uil,
gezeten op een amphora. Rechts daarvan staat, binnen de ronding van
een olijftak, een voorsteven met een tropaion. Genoemde Themistokles
is een afstammeling van de grote Athener van die naam en deze scheepstropee heeft dan ook wel betrekking op de slag bij Salamis (5).
Een variant van dit type komt voornamelijk voor op
gemmen : het is het tropaion op een volledig schip. Zo
op een gemme te Berlijn, met een in verhouding veel te
groot tropaion dat midden op een schip is geplaatst. Het
is uitgerust met een rond schild, dat juist voor het borstgedeelte is bevestigd en zijn volle ronding naar de beschouAfb. 186
wer wendt; daarachter zijn enkele speren kruiselings bevestigd (afb. 186) (6).
Soms wordt het tropaion op een schip geflankeerd door andere
voorwerpen : zo komt het voor te midden van twee veldtekens op een
(1) H E L B I G , Führer, I, 3 5 5 ; RRJ", I, 349; DURUY, III, Ы. 48 ; ROSCHER, III, Ы. 349.
(2) СШ, IV, 495·
(3) Uit Ptolemaïs in Galilea : CMI, V, 197.
(4)

WOELCKE, Ы.

154.

(5) WOELCKE, /. c. en pi. VIII, 2; BABELON, Aperçu, afb. 18, Ы. 124.
(6) FGJ", 2202; F AG, XXIX, 5.
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Romeins oorlogsschip (afb. 187) (1); dan weer staat het tussen een hoorn
des overvloede en een adelaar met een krans in de snavel ; hij wendt de kop
naar het zegeteken (afb. 188) (2). Ook komen wel eens twee tropaia voor (3).

Afb. 187

Afb. 188

Het is echter vooral het tropaion op een prora, dat behalve op
gemmen (4) ook elders voorkwam. Een grote gelijkenis met een dergelijk
tropaion op een denarius van Cn. Domitius Ahenobarbus, die als vlootvoogd van Brutus bij Brindisium Cn. Domitius Calvinus overwon (42-41

Afb. 189

Afb. 190

Afb. 191

v. Chr.; afb. 189) (5), vertonen de tropeeën op munten van Augustus.
Die op een denarius uit 29-27 v. Chr. verschilt in zoverre van de vorige,
dat zij bovendien nog van een stuurriem en een anker die beneden aan de
stam bevestigd zijn, voorzien is (afb. 190) (6). Deze tropee is het, die wij
in een tempel aantroffen (afb. 191) (7).
Waarschijnlijk hebben deze laatste tropaia betrekking op de slag
bij Actium; het zeshoekige schild van de Romeinse mariniers zou daarop
kunnen wijzen. De afgebeelde tempel is volgens sommigen die van Mars
Ultor te Rome, welke opvatting door Liegle echter niet wordt gedeeld.
(1)
(2)
(3)
(4)

FAG, XLVI, 49; FGS, 6696; WALTERS, Gems, 2145 en pi. X X V I I .
S. REINACH, Pierres gravées, pi. 60, nr. 50, 4 ; WOELCKE, Ы. 156.
WALTERS, Gems, 2149·
FGS, zzo}.

(5)

GRUEBER, Π, 94-97, Ы. 4 8 8

e

n

pi· СХП, 15; WOELCKE, Ы. 214 en pi. X I I ,

44; BABELON, Description, I, 467, 2 1 ; D S , opm. 24, bl. 510.

(6) GRUEBER, II, 4352-4354, bl. 15 en pi. LIX, 19-20; CMI,I, 118-120; WOELCKE,
bl. 215 en pi. VIII, 3; DS, opm. 4, bl. 518; BABELON, Description, II, 66, 157-159.
(7)

J. 15

GRUEBER, I I , 4355, Ы. 15 en pi. LX, 1.

Volgens hem is het die van Diana, wier beeltenis op de voorzijde van
laatstgenoemde munt staat. Liegle ziet in de tropee trouwens een herinnering aan de overwinning van Sextus Pompeius, terwijl Reinach vermoedt, dat zij betrekking heeft op de overwinning van Caesar te Afarseille (i).
Hoe het ook zij, wij vinden
deze scheepstropee in vrijwel ongewijzigde vorm terug op enkele daksiertegels. Een exemplaar te Bonn en
twee te Rome vertonen het nagenoeg
identieke beeld van een tropaion met
schild en twee gekruiste speren boven
op een prora, aan weerskanten waarvan een springende dolfijn staat afgebeeld. Aan de stam is een stuurriem
bevestigd. Het zegeteken op de tegel
te Bonn draagt bovendien nog een
dierekoptrompet, die moeilijk in
verband gebracht kan worden met de
slag bij Actium. Het ovale schild en
de trompet zouden eer kunnen wijzen
op
Augustus' zege over de Galliërs
Afb. 192
in 13 v. Chr.; het akroterion zou dan
afkomstig zijn van een bouwwerk uit de tijd hierna, b. v. de tempel van
Mars Ultor (afb. 192) (2).
Uitsluitend op munten van Heliogabalus komt ook nog een Astarte
voor op het dek van een schip; naast haar staat een Victoriabeeld op een
zuil. Astarte legt de hand op een tropee (3).
§ 3. — D E TROPAIOPHORE FIGUUR OP PRORA OF SCHIP

Een derde type scheepstropee ontstaat, als men
een tropaiophore figuur op een prora of een volledig
schip plaatst.
Een Atheense munt uit de tijd van Hadrianus
draagt de afbeelding van een schip met een uil op de

Afb. 193

(1) L I E G L E , bl. 102 en afb. 7 d = pi. XIII, 12 en 14; D S , bl. 511 en 518, afb.
7134; WOELCKE, Ы. 157-158.
(2) WOELCKE, bl. 152 v., 160 en pi. VIII, 1. Twee andere akroteria met een
zelfde voorstelling komen uit Würzburg (BJ, CXX, 1911, bl. 161). Een exemplaar
uit San Marino wijkt enigszins af van dat uit Bonn door het ontbreken van de dierekoptrompet (WOELCKE, bl. 152 en afb. 4, Ы. 153).
(3) CMI, IV, 447 (vgl. Ы. 160).
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voorplecht. Op het dek snelt een krijger in volle wapenrusting voort met
een krans in de rechter hand en een symmetrisch tropaion in de linker.
Algemeen wordt aangenomen, dat het Themistokles is en dat deze
munt betrekking heeft op de slag bij Salamis. Misschien ook is het
vermoeden niet van grond ontbloot, dat wij hier een afbeelding voor ons
hebben van het zegemonument, dat op Salamis was
opgericht op een plek die men Tropaion noemde
(afb. 193) (1).
Zoals Themistokles werd afgebeeld, terwijl hij
op het punt staat aan land te snellen om een tropee
op te richten, zo treft men ook Victoria aan met
een krans en een tropee boven op een voorsteven.
De godin heeft ofwel dezelfde bedoeling, of is van
plan aan de overwinnaar het symbool van zijn zege
te gaan overhandigen (afb. 194) (2).
Ten slotte vinden wij nog, op een munt van
Afb. 194
Etruscilla en Traianus Decius, een onbeklede mannelijke figuur met de rechter hand op een tropaion en de linker op een
palmboom, voortschrijdend op een voorsteven (3).
§ 4. H E T TROPAION MET SCHEEPSONDERDELEN

Een nieuw type scheepstropee komt op in Romeinse tijd : het is het
tropaion, dat voorzien is van bepaalde uitrustingsstukken
van een schip. Een voorloper hiervan troffen wij reeds
aan op de Nike-balustrade te Athene; terwijl men de daar
afgebeelde roeiriem nog kan rekenen tot de „bewapening" van één man, wordt dit thans echter anders.
Zeer origineel gaat hierbij Ser. Sulpicius Galba
Afb. 195
te werk op een munt uit 64 v. Chr. De kruisvormige
(1) BERNOULLI, I, Ы. 96 en pi. I I , 1; PAULY-WISSOWA,

S. V. Tropaion; IMHOOF-

BLUMER-GARDNER, pi. Е Е , X X I en X X I I , Ы. 153; PAUS., 1, 36, 1; Т н о и к . , I I , 9 2 , 4 ;

II, 467 en 469 (vgl. schol. AÏSCHCLOS, Persai, 303); BAUER, bl. 97.
(z) Gemme (S. REINACH, Pierres gravées, bl. 64 en pi. 65, nr. 71, 1). De afbeelding
herinnert aan de Nike van Samothrake, bij welke echter het tropaion ontbreekt (vgl.
munten van Demetrios Poliorketes : NEWELL, 0. c). Het is niet onwaarschijnlijk, dat
een Nike moet aangevuld worden op een scheepsbasis uit Epidauros (WOELCKE,
afb. 5, bl. 155; vgl. grafmonument uit Rheneia : DS, Ы. 503 en een Panathenaiische
amphora : WOELCKE, bl. 155). Ook andere figuren werden o p een prora afgebeeld :
20 was het een veldheer op het reliëf in de rots aan de voet van de trap, die naar de
Akropolis van Lindos op Rhodos leidde ( W O E L C K E , bl. 155; DS, Ы. 504; H I L L E R
VON GAERTRINGEN, 0. с; A JA, Vili, 1904, afb. 4, bl. 91), Apolloon o p munten van
Amigónos Gonatas (HEAD, afb. 143, bl. 231; ATHENAIOS, Deipnosophistai, V, 209 E)
en Eros bij een beeldje uit Magnesia aân de Maiandros (AA, 1904, 31, bl. 29).
(3) CMI, V, 44.
CIA,
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tropaionpaal is hierop duidelijk te onderscheiden. Zowel aan de stam
als aan de zijtakken zijn onderdelen van een schip bevestigd : anker
en spiegel. Evenals bij een tropaion zijn ook hier gevangenen onder
de tropee geplaatst. Deze zou herinneren aan een campagne, die in
209-208 door P. Sulpicius Galba Maximus werd ondernomen en waarbij
de vijandelijke vloot vernietigd werd (afb. 195) (1).
Navolging vond dit type niet, onnatuurlijk als het was, daar het
onmogelijk is met behulp van scheepsdelen rond een tropaionpaal een
organisch geheel samen te stellen, zoals dit met de
wapens van een soldaat wel het geval was. Zo vertoont
dan ook het tropaion op munten van Sextus Pompeius
een geheel andere stijl. De stam is vervangen door een
anker en hieraan zijn helm en harnas bevestigd, terwijl
een drietand er boven uit steekt. Aan de armen hangen
Afb. 196
een akrostolion en een sneb, terwijl onder het harnas
de tunica vervangen is door de monsterlijke koppen van
Skulla en Charubdis (afb. 196) (2).
Van de tropee met scheepsonderdelen, die M. Antonius op een te
Byzantium geslagen munt liet afbeelden, zijn geen nadere bijzonderheden
bekend (3). Dit is wel het geval met de scheepstropee op een munt van
Octavianus uit 28 v. Chr. Zij vertoont een grote gelijkenis met het
tropaion op een prora op een andere munt van Augustus (4). Ook thans
staat het zegeteken in een tempel. Zijn samenstelling is echter gewijzigd,
doordat het niet op een prora, maar op de bodem staat. Een stuurriem en
een anker, die kruiselings aan de stam zijn bevestigd, kenmerken het
tropaion als een scheepstropee (5).
Een tropaion wordt nog genoemd een monument, dat voorkomt op
een fresco te Pompeii. Het bestaat uit de schacht van een Korinthische
zuil, die versierd is met snebben en helmen en een beeld van Apollo ( ?)
op de top. Tegen de basis van de zuil leunen een roeiriem, een anker en
een schild (6). Voor dit monument geldt hetzelfde als voor gedenktekenen
als de zuil van Duilius en de rostra op het Forum Romanum : ongetwijfeld
zijn het zegetekenen; in strikte zin zijn het echter geen tropaia. Dit zou men
(1) BABELON, Description, II, 474, 8; DS, Ы. 518; GRUEDER, I, 3907-3908, Ы. 488

en pi. XLVIII, 21.
(2) GRUEBER, II, 15-17, bl. 562-563 en pi. CXX, 11-12; WOELCKE, Ы. 214 en
pi. X I I , 42 ; BABELON, Description, I I , 3 51, 21 ; D S , opm. 2 3, bl. 510; CMI, I, 1 ; GRUEBER,

Coins Triumvirs, bl. 114 en pi. I X , 8.
(3) WOELCKE, bl. 156; DS, bl. 518; Brit. Mus., Catalogue Thrace, bl. 99, 60.
(4) Bl. 195.
(5) WOELCKE, bl. 215 en pi. X I I , 50; BABELON, Description, I I , 66, 160; CMI, I,
121.

(6) Casa delle Quadrighe :
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HELBIG,

Wandgemälde, 1776; D S , bl. 518.

ook kunnen beweren van de tropee op de munt van Ser. Sulpicius Galba,
ware het niet, dat hier de kennelijke bedoeling om een tropaion op te bou
wen blijkt uit de kruisvormige tropaionstam en de gevangenen.
§ 5. — ENKELE BIJZONDERE TYPEN

Tot besluit rest alleen nog enkele bijzondere typen te memoreren.
Zeer apart is de vorm van een tropaion op een munt uit Chalkedoon uit
de tijd na Alexander. Het staat op een paal met voetstuk en bestaat uit
een helm, een vreemdsoortig harnas ( ?), een schild, een
tweesnijdende bijl en enkele andere moeilijk te herkennen
bestanddelen. Het is de drietand onder het tropaion, die
aanduidt dat dit een scheepstropee is (afb. 197) (1).
Ook komt het voor, dat scheepsdelen die niet direct
met het tropaion verbonden zijn, het vermoeden wettigen
д ^ I97
dat dit toch als scheepstropee is bedoeld (2).
Vermelden wij nog een aantal reliëfs uit de tijd van Augustus en
afkomstig uit Antiochië in Pisidië. Hierop staan knielende, geboeide
gevangenen afgebeeld die omzien als naar een tropaion. Gedeelten van
de fries bevatten afbeeldingen van allerlei wapens, waaronder ook oorlogsschepen. Een ander gedeelte vertoont twee Tritons, die een tropaion
tussen zich in dragen, dat bestaat uit een helm en een harnas. De reliëfs
zijn afkomstig van de Propulaia en verheerlijken Augustus' overwinningen
te land en ter zee. D e scheepstropee heeft vermoedelijk betrekking
op de zeeslag bij Actium (3).
Weer anders duidt de ontwerper van een munt van
Augustus met de naam van Cossus Cn. f. Lentulus aan, dat
het tropaion in de handen van het ruiterbeeld van de keizer als
een scheepstropee moet worden beschouwd; hij doet dit door
Afb. 198
het voetstuk te versieren met twee voorstevens. Ook deze
munt wordt op de slag bij Actium betrokken (afb. 198) (4).
Een zeer late munt uit Constantinopel — 5 e of 6 e eeuw — vertoont
ten slotte nog een monument, dat men scheepstropee kan noemen : het
is een gevleugelde stadsgodin met torenkroon; zij draagt een zegepalm
en een tropaion in de hand, terwijl aan haar voeten een voorsteven ligt (5).
(1)
(2)
en boog
(3)

WBR, I, 2, 30, Ы. 295 en pi. XLVI, 18.
Triomphboog op de Pons Milvius te Rome met scheepssnebben (bl. 184)
te Orange, met wapenfriezen met scheepsonderdelen (Ы. 77).
AJA, XXVIII, 1924, bl. 437 w . en afb. 3 en 4, bl. 439.

(4) GRUEBER, I I , 4672-4673, Ы. 101 en pi. LXX1I, 2; CMI, I, 418; WOELCKE,
bl. 215 en pi. X I I , 55; D S , opm. 11, bl. 508 en opm. 1, bl. 511; BABELON, Denription,

I, 430, 79; I I , 78, 234. Traianus bracht haar opnieuw in omloop {CMI, I, 572).

0) CMI, VII, 1.
199

Samenvattend kan gezegd worden, dat men ter aanduiding van een
overwinning ter zee aan een landtropaion eenvoudig schepen of delen
daarvan toevoegde. Sporen hiervan vindt men reeds in de 5e eeuw v. Chr.
Literaire gegevens en afbeeldingen wijzen uit, dat het schip naast het
tropaion werd opgesteld ; ook een voorsteven werd tot dat doel gebruikt.
In een tweede stadium werd het zegeteken boven op het schip of de
voorsteven geplaatst. Naast een staand tropaion komt ook hier een gedragen type voor in handen van een mens of een godheid.
In Romeinse tijd verbreidt zich vooral het tropaion, waaraan onderdelen van een schip zijn bevestigd zoveel mogelijk op dezelfde wijze, als
ook de wapens werden aangebracht.
Naast zulke scheepstropeeën kwamen op Griekse als op Romeinse
bodem bijzondere zegemonumenten voor, welke niet onder het strikte
begrip van tropaion vielen; bij de Grieken was dit vooral de Nike die
op een voorsteven voortsnelt, bij de Romeinen waren het de talrijke
monumenten die met scheepssnebben waren versierd. Ofschoon ook
bij de scheepstropee nog enkele vormen konden worden opgemerkt,
die afweken van de meer gebruikelijke, vertoont zij toch niet de rijke
afwisseling die het landtropaion bood.

BESLUIT
Wanneer thans dit werk wordt beëindigd, zal dit niet anders kunnen
geschieden dan in de wetenschap, dat ook nu de studie van het tropaion
niet geheel is voltooid.
Zo kon een aantal citaten van Latijnse schrijvers, waarvan door het
Bureau van de „Thesaurus linguae Latinae" nog na het afsluiten van dit
werk op welwillende wijze een opgave werd verstrekt, niet meer worden
verwerkt.
Zouden de hier verzamelde gegevens uitgebouwd worden tot een
Corpus Tropaeorum, dan zal nog uitgebreidere opsporingsarbeid nodig
zijn.
Afgezien daarvan blijven bovendien nog in verscheidene opzichten
vraagtekens over, daar binnen het eenmaal gestelde, beperkte bestek
niet alle nog open kwesties konden worden behandeld en tot een bevredigende oplossing gebracht.
Wanneer echter deze verhandeling, mede doordat op uitgebreide
schaal gebruik werd gemaakt van de archeologische gegevens die ter
beschikking stonden, heeft bijgedragen tot het tekenen van een althans
globaal beeld van het antieke tropaion, dan heeft zij op bescheiden wijze
het hare gedaan tot verrijking van de kennis van dit terrein van het antieke
leven en daarmee — voorlopig — haar doel bereikt.
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5СНЕЛ1АТІ5СНЕ OVERZICHTEN
I. — Н Е Т T R O P A I O N I N E E N MILIEU VAN

MENSEN
Eeuw
vóór Chr.
na Chr.

A.

Н Е Т TROPAION T. M. V. STRIJDTONELEN

B.

D E OVERWINNAAR EN ZIJN TROPAION

1. Hij richt een tropaion op
2. Hij offert bij een tropaion
3. Hij bekranst een tropaion
4. Hij beschrijft het schild van een tropaion
5. Hij staat naast een tropaion

-

. 2 . 4 .

4. 21-1 . . 4 .
54..

1-12...
1-.

234.

15 . . 21-1234.

6. Hij legt de hand op een tropee

- . 2 3 4 .

7. Hij wordt bij een tropee door Victoria bekranst

- 1 2 3 . .

8. Hij draagt een tropaion
„Romulustype"
9. De tropaiophore keizer sleurt een gevangene mee
Hij trapt een gevangene
Hij sleurt en trapt een gevangene
10. Tropaion in triomphtocht door overwinnaar meege
dragen
Idem op draagbaar
С

5 4 3 . .

1-1
- I

2

2345
3 · ·

- . . . 4 5
- . . . 4 .
- . . . 4 .
-123 . .
- . 23 . .

D E OVERWONNENE BIJ HET TROPAION

1. Eén gevangene, knielend
zittend
staand
hurkend
liggend

1-1234
1-1 234
-12 . .
1-. 2 . .
- 1 . . .

.
.
.
.
.

2. Twee gevangenen, zittend
zittend en knielend
zittend en staand
staand
hurkend
knielend

1-1234
11-123.
-123 .
-.23 .
- . 2 . .

.

3. Meer gevangenen

1 - . 23 . .
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.
.
.
.

II. — НЕТ TROPAION
A.

IN EEN MILIEU VAN

GODEN

NIKE-VICTORIA

Eeuw
vóór Chr.
na Chr.

ι. Zij richt een tropaion op
<7)Zij bevestigt wapenen aan een tropee
Antithetische Victoriae bevestigen wapens
V) Zij bekranst een tropaion
e) Zij beschrijft het schild
d) Zij offert een stier

5 4 3 . 1 - 1 2 3 .
- 1 2 3 .
4321-123.
2 . - 1 23 .
5 . . . . - 1 2 . .

.
.
.
.
.

2. Oe tropaiophore Nike
a) Zonder verdere attributen
Idem op globe
b) Met krans
Idem op globe
c) Met palmtak
Idem op globe
d) Met caduceus
e) Met schild
ƒ ) Met globe
g) Met hoorn des overvloeds
h) Met helm
/) Met bloemslinger
j) Met speer
k) Met twee tropaia
/) Met offerschaal
m) Met krans en schild
») Met gevangene bij de haren
o) Met krans en palmtak

321-12345
1-123 . .
3 . 1-1234 .
1-123 . .
3 . . - . . .4.
ι 11 -" . 2 3 . 5
- 1 . . . .
- 1 . . . .
- 1 . . . .
- . 2 . . .
- . 2 3 4 .
- . 2 . . .
- . . 3 . .
- . .3 . .
- . . 3 4 5
- . . . 4 .

3. Victoria bij een staand tropaion
a) Staande, met andere
b) Staande tussen twee tropaia
c) Zittend voor een tropaion

B.

figuren

32.

-1234.
1 - . 2 . . .
-1234.

HERAKLES-HERCULES

1. Hij richt een tropaion op

43 . 1 -

2. De tropaiophore Hercules

- . 23 . .

3. Hercules legt de hand op een tropaion

- . . 3 . .
С PAN

Pän richt een tropaion op
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3 . . -

D.

ARES-MARS

Eeuw
vóór Chr.
na Chr.

ι. De tropatophore Mars
d) Met
V) Met
c) Met
£) Met
e') Met

speer
Victoriabeeldje
lauwertak
schild
gevangene bij de haren

21-1234
- 1 2 . 4
- . . 3 .
- . . . 4
- . . . 4

.
.
.
.
.

2. Mars richt een tropaion op
d) Mars bevestigt de helm
V) Mars bekranst een tropaion

- . 2 . . .
- . . 5 . .

3. Mars hij een staand tropaion
d) Gezeten op wapenen
V) Staande naast een tropee

- . 2 . . .
-. 254.

E.

ATHENA-MINERVA-ROMA

1. Bij een tropaion
d) Staande

4. . 1-125

V) Gezeten op wapens

. .

- 1 . . . .

2. Zij bekranst een tropaion

1-

3. Zij draagt een tropaion

1 - . 23 . .

F.

EROS-AMOR

1. Eros richt een tropaion op
a) Hij bevestigt wapenen aan een tropee
b) Hij bekranst een tropaion

1 - 1 . . . .
1-

z. De tropatophore Eros

1-1

. . . .

3. Eros T(it als gevangene onder een tropee

1-

4. Eros ondersteunt het schild van een tropee

- . . 3 . .

G.

APHRODITE-VENUS

I . Staande naast een tropaion

1-1

. . . .

2. Met tropaiophore Victoria in de hand

- . 2 . . .

3. Zittend bij een tropaion

- 1 . . . .

H.

1. Saters richten een tropaion op

DIONUSOS-BACCHUS

1- 1 . . . .

2. Dionusos richt een tropaion op

- 1 . . . .

3. Dionusos staat bij een tropaion

- . . 3 . .
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I.

ASTARTE

Eeuw
vóór Chr. ' na Chr.
Idem in tempel

- . . 3 . .

2. Zij draagt een tropaion
Idem in tempel

- . . 3 . .
- . .3 . .

3. Tropaiophore Astarte

- . . 3 . .

op een schip

J. SOL
Tropaiophore Sol

- . . 3 . .
K.

IUPPITER

luppiter naast een tropaion

- . . . 4 .
L.

PERSONIFICATIES

1. Landen, steden em^

3 . 1-1 2 3 4 .

2. Abstracte begrippen

1-1

. 34 .

ΠΙ. — DIEREN BIJ EEN TROPAION
1.
2.
3.
4.
5.

Een
Een
Een
Een
Een

bok
slang
hinde
leeuw
haan

4 . . . 1 - . 23 . .
11-. 2 . . .
1-1 . . . .

IV. — SYMBOLEN BIJ EEN TROPAION
1. Diverse voorwerpen (wapens, veldtekens, handen, hoorns
des overvloeds)
2. Gnostische tekens

1- . . 3 . .

V. — HET SCHEEPSTROPAION
1. a) Een tropaion naast schip/voorsteven
b) Een tropaion naast een godheid met de voet op een
voorsteven
2. a) Een tropaion op schip/voorsteven
b) Idem in tempel
3. Tropaiophore figuur op schip /voorsteven
4. a) Tropaion met delen van een schip
b) Idem in tempel
5. Bijzondere typen
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5 . . . 1-1 . 3 . .
3 2 1 - 1 . . . .
1- . 2 3 . .
5 . . . 1 13 . 1-. 2 . .5

CHRONOLOGISCHE TABEL VAN DE TROPAIONTYPEN
Type I.

Hoplitentropaion

Eeuw
vóór Chr.
na Chr.

Α. Frontaal
B. Van terzijde
C. Gecombineerd

54321-12345
4321-1
ι - ι

Туре Π. Symmetrisch tropaion

.

4321-123456

Type Ш . Ontwapend tropaion
A. Met helm
B. Zonder helm

432. -1234. 6
1- 1

Type IV. Overladen tropaion
A. Met buit aan de vòet
B. Met wapens aan de zijtakken
C. Gecombineerd

21-1234. .
1-1234..
-1234. .

BIJZONDERHEDEN

Staande tropaia
Gedragen tropaia
Tropaia zonder stam
Tropaia op hoge stam
Tropaia met gevangenen
Tropaia met mensenhoofd

54321-1234.
321-12345
г .-. 2 . . .
- 1
1-12345
4 . . 1-1
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TOPOGRAPHISCH-CHRONOLOGISCH OVERZICHT
VAN DE SPREIDING VAN HET TROPAION
m = munten

Vóór Chr.

MIDDENGRIEKENLAND

5e eeuw

4C eeuw

Boiotië m
(Thebai)

Lo kris
Opountia m.

3« eeuw

2° eeuw

i c eeuw

Ankara
Antiochië
(Pisidië)
Kuzikos
Lagina
Pergamon
Adada (Pis.) m
Kappadokië m
Kibura
(Kil.) m

Boiotië m
Leuktra
Aitolië m
Thermon
Trichonion

KLEIN-AZIË

GjölbasjiAinos m
Trusa Herakleia
(Bith.) m
Klazomenai m
Lampsakos m

Bithunië m

Ephesos
Lukië
Bithunië m
Ephesos m
Herakleia
(Latmos) m
Pergamos m

ΑΤΤΙΚΆ

Athene

Athene
Megara

Athene
Megara
Athene m

Salamis
Athene m

PELOPONNESOS

Bassai (?)

N. N.
Korinthe m

ITALIË

Capua m
Etrurië

Capua m
Atella m
Bruttium m
Caelia m
Heraclea m
Rhegium m
Tarente m
Bologna
Malta (Todi)

SICILIË

Syracuse m

Messana m
Syracuse m
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Pompeii
Tarente m
Bologna
Chieti
Fossombrone

Vóór Chr.

5° eeuw

NOORDGRIEKENLAND

3 eeuw

Thrakië m
(Lusimachos)

Makedonië m
(Antig. Gon.)
Thessalonike

|
. Syrië m
! (Seleukos I)

A Z I Ë (overig)

e

4C eeuw

2e eeuw

i c eeuw
Epirus
(Apollonia)
Byzantium
Byzantium m

Syrië m
(Antiochos I)
Phoinikië m

I

Krim

EGYPTE
PONTOS

!

enz.

Olbia

Egypte
(Alexandrie)

(Kertsj)

I

Gemmen

Gemmen

Gemmen

Gemmen

ROME

Rome div.
Rome m

Rome m

Rome div.
Rome m

GRIEKSE

Délos
Koos

Teños

Rhodos

VERSPREID

EILANDEN
Ι

ι

ROMEINSE

Spanje

PROVINCIES

Na Chr.

I

i e eeuw

(Merida)

ie eeuw

3 e eeuw

KLEIN-AZIË

Aphrodisias
Magnesia
Ephesos
Moutali
Milete
Amblada m
Pisidië
Murina
ί Amisos m
Amastris
Pergamon
Chalkedoon m
Amastris m
Bithunië m
Nikaia m
Amisos m
Musië m
Bithunië m
Nikaia m
Nikomedeia m ! Nikaia m
Nikomedeia m
Skuthië m
Nikopolis m
Smurna m

ΑΤΤΙΚΆ

Athene
Marathoon

Athene
Athene m

PELOPONNESOS

Korinthe

Aigeira
Argos
Korinthe
Olumpia
Achaia m
Korinthe m

4 e eeuw

5-6e eeuw

Achaia m
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Na Chr.

i e eeuw

2e eeuw

3e eeuw

4 e eeuw

ITALIË

Arezzo ( ι )
Boscoreale
Brescia
Casigliano
Civita Vec
chia
Cornazzano
Florence
Gabiae
Mantua
Napels
Orbetello
Peschiera
Pompeii
Porto
Primaporta
Triest
Turijn (Susa)
Veii
Volterra
Etrurië

Bologna
Brescia
Brindisi
Foligno
Gabiae
Modena
Napels
San Zenone
Tivoli
Turijn
Velleia
Venetië
Massara
Catania

Florence
Pompeii

Malborghetto
Turijn

ROME

Rome, div., m

Rome, div., m

Rome, div., m

Rome, div., m

VERSPREID

Gemmen

Gemmen

Gemmen

Gemmen

GRIEKSE
EILANDEN

Rhodos m

Korfoe
Kreta
Samos

Thasos

Byzantium
Thessalonike
Id. m

NOORD
GRIEKENLAND

AZIË

ludaea m

ludaea m
luliopolis m

Galilea m
Phoinikië m
GangraGermanikopolis m

AFRIKA

Carthago
Hippo

Souk

Aboukir
Lepcis

Harras

5-6° eeuw

Rome, div., m

Constantinopel m

(ι) In enkele gevallen is de vindplaats onbekend en wordt de plaats vermeld,
waar het betrokken voorwerp wordt bewaard.
ZO 8

Na Chr.

TALLIË

ERMANIË

PANJE
VERIGE ROM.

PROVINCIES

I e eeuw

2e eeuw

3 e eeuw

4C eeuw

Avaricum
Avignon
St. Bertrand
de Comminges
Bordeaux
Carpentras
St. Germain
La Turbie
Narbonne
Orange
Parijs
Périgueux
Sennecey
Toulouse
Valcabrète
Vienne
Antibes m
Bonn
Keulen
Mainz
Neumagen
Neuss
Remagen
Metida

Madrid

Bern
Boedapest
Salona
Spalato

Capidava
Carnuntum
Genève
Tomis
Tomis m

Siscia m

Tomis

5-6° eeuw

INDICES
I. — L r
Adler, F., 2, 44
Aelianus, 29, 34, 38
Aiolische lyriek, 22, 32
Aischulos, 2, 22, 30
Aristophanes, 7, 8, 9, 22, 23
Arkadios van Antiochië, 8
Babelon, E., 55
Bakchulides, 22
Bally, Gh., 9
Bai-toli(us), P. S. (— J. P. Bellorius),
1
2. 73, Ч
Batrachomuomachia, 9, 22, 30
Baumeister, Α., з
Bellori(us), J. P., 2
Benndorf, O., 3, 32
Benndorf, O. — G. Niemann, 62
Biondo, Flavio, ι
Blanchct, Α., n o
Boesner, J. S., 2
Bötticher, С , 4i
Boulenger, J. С. (Bulengerus), 2
Carnoy, A. J., 27
Cassianus Bassus, 26
Cassius Dio, 23, 25, 43
Cento, 19
christelijke schrijvers, 39
Ciaccone, Α., ζ
Cicero, 23, 29, 37
Claudianus, 22, 38
Cockerell, Ch. R., 40
Couissin, P., 77
Damasus, 19
Daremberg, Ch., 3
Demosthenes, 1, 20, 23, 31
Dindorf, W., 2
Diodoros, 23, 29, 34, 35, 41, 42
Dionusios Thrax, 9
Dragendorff, H., 178
Duhn, F. von, 83
Dümmler, F., 32
Duruy, V., 91
Eichler, Fr. — E. Kris, 169
Ekermann, P., 2
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I

epos, 32
Erdmann, К., 27
Espérandieu, E., 76
Etymologicum Magnum, 7, 8
Eupolis, 8
Euripides, 7, 22
Eusebios, 39
Eustathios, 40
Florus, 37
Friederichs, С. — P. Wolters, 62, 85
Frothingham, A. L., 3
Furtwängler, Α., 66, 146
Gansiniec, Zofia, 3, 4, 32, 33
geschiedschrijvers, 4, 23
Gesner, J. M., 7, 8
Ghilain, Α., 27
Graef, P., 3
grammatici, 4, 6, 23
Gregorios van Korinthe, 7, 9
Grueber, Η. Α., 53. 55, і^З. ΐ 2 9
Hase, С. В., 2
Hekier, Α., ігб
Henning, W. В., 27, 28
Herodianos, 6, 8, 23
Herodotos, 22, 23, 30, 36, 45
Hesuchios, 27, 28
Himerios, 40
Homerische hymnen, 22
Horneros, 22, 30
Homolle, T., 3
Hyde, W. W., 3
Inschriften, 5, 23, 26, 165, 187
lorga, N . . 187
Isidorus van Sevilla, 7
Isokrates, 23, 28
luvenalis, 192
Knapp, P., 159
Knolle a Knoll, St., 2
Kramer, J. H., 27
Kratinos, 8
Krause, J. H., 158
Lammert, F., 3, 42
Liegle, J., 195, 196

Λόγος περί 'Αλεξάνδρου, 35
Longpérier, Α. de, 149
Lusias, 23
Macrea, M., 3, 73
Menandros, 8
Minervini, 159
Montfaucon, B. de, 57
Nicolai, J., ι
Niemann, G., 62
nieuwe komedie, 23
Noack, F., 188
Nonius, 6
Orphische hymne, 25
Panvinius, Ο., 1
papyri, 5
Pauly, A. — G. Wissowa, 3, 188
Pausanias, 5, 18, 23, 26, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36.
Petersen, E., 3
philosophen, 23
Pigres van Halikarnassos, 9
Pindaros, 22
Piranese, G., 73
Platoon, 31
Ploutarchos, 13, 23, 31, 37
Polubios, 23
Poulsen, F., 28
Proba, 19
Rasche, }., 2
Reinach, Α., з, 29, 34, 3 5, зб, 37, 4 і , 45,
85, 158, ι88, 196
Reland, Α., η, z-j
rhetoren, 23
rhetoriek, 12, 16, 31, 33, 35, 42
Righetti, P., 73
Ritschi, F., 2
Robert, C , 83
Rodenwaldt, G., 29
Rossini, L., 2
Rubels, de, 2
sage, 5, 30, 35, 36
II. —

άβατον, 44
άγαλμα, 21
άγειν, 13
Α Θ Η Ν Α N I K H I O N , 68
αίσχύνεσθαι, 13
άναγράφειν, 12
ανάθημα, 11, 21
άναιρεΐν, 12

Saglio, Ε., J
Schaeder, Η. Η., 27
Schober, Α., з
scholia, 23
scholia op Aischulos, 30
— Aristophanes, 7, 9
— Dionusios Thrax, 9
— Euripides, 7
Schwabacher, W., 54
Seneca, 44
Servius, 6, 9
Sophokles, 22
Souïdas, 8
Springer, Α., ι88
Steger, A. D., 2
Stephanus, Η., 2, η
Strong, Eugénie, 98
Studniczka, F., 3
Tacitus, 38
Tertullianus, 39
Thesaurus Gesner, 7, 8
— Graecae linguae, 2, 7
— Gronovianus, 2
Thiersch, H., 157
Thiofridus, 19
Thoukudides, 8, 23, 30, 35, 45, 48, 191,
192
tragici, 22
Varrò, б
Vendryès, J., 8
Vergilius, 41
Visser, M. W. de, 41
Vitruvius, 44
Wecklein, Ν . , zo
Weege, P., 92
Woelcke, Κ., ζ, з, З Ь З 2 , 33» 35, З б , 4*,
6о, 66.
Wuilleumier, Р., 54
Xenophoon, 23, 3°, 48, 19 1 , І 9 2
Zahn, R., 168
Zedier, J. H., 2.

INDEX GRAECUS

άνακεΐσθαι, 1 1 , 12
άνασπαν, 12
άνάστασις τροπαίου, 11
άνατιθέναι, 11, 12
άνατρέπειν, 12
άνεγείρειν, 11
άνθιστάναι, 11
άνιστάναι, 11
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άντανιστάναι, 11
άπό, 18, 19
άποδεικνύναι, 13
άρνυσΟαι, 13, 15
άφανίζειν, 13
αψίδες τροπαιοφόροι, 184
βαίνειν, 13
βλέπειν, 13
βρέτας, 24
γίγνεσθαι, 12
γράφειν, 12
γραφή, 12
δεικνύναι, 13
διασώζειν, 13
διαφέρειν, 13
διεξέρχεσΟαι, 14
έγγλύπτειν, 12
έγγράφειν, 12
έγείρειν, 11, 14
έγκολάπτειν, 12
Ιδος, 24
είναι, 12
έκχαράττειν, 13
ενδιαιτάσΟαι, 11
έπανιστάναι, 11
επεστι, 11
έπί, 18, 19
έπιγράφειν, 12
επιφέρειν, 13
έπονομάζειν, 14
έργα (τροπαιούχα), 25
εύρίσκειν, 14
ίχειν, 12, 14, 15
Ζευς Φερέτριος, 13
θεοί ύπερουράνιοι, 43
θριαμβεύειν, 6
Ίδρύειν, 11, 14
ΐεροϋν, 12
ίστάναι, 9, 10, 14, 16, 113
καθαιρεΐν, 13
καθιεροϋν, 12
καθιστάναι, 11
καρύσσειν, 14
κατά, 17, 19
καταβάλλειν, 13
καταγελαν, 14
καταλείπειν, 14
καταστρέφειν, 13
κεφάλαιον, 8
κοσμεΐν, 12
κτασΟαι, 14
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λέγειν, 14
μηδέν άγαν, μέτρον άριστον, 49
μνήμα, 21
μνημείον, 21
νίγλα, 7, 27, 28
νίγνα, 27, 28
νίκη, 18, 20, 21
νικητήριον, 7, 2 1 , 27
Ο Ν Λ Τ Α , 66
òpOoùv, 11, 14
ουραιον, 8
πάρα, 12
παράστασις τροπαίου, 11
πέμπειν, 13
πηγνύναι, 11, 14
πίπτειν, 13
ποιεΐν, 11, 15
πομπεύειν, 13
πομπή τροπαιοφόρος, 25
προπέμπειν, 13
προς, 18, 19
σήμα, 8
σημεΐον, 21
συμβολον της νίκης, 7, 21
συνσκιάζειν, 14
τιθέναι, 11, 14
τρέπειν, 6, 7, 27
τροπαι, 6
τρόπαια, 24
τροπαίαι (πνοαί), 24
τροπαϊκόν, 26
τρόπαιον, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 2 1 ,
22, 24, 48
τροπαΐον, 6, 7, 8, 9, 27
τροπαΐον βρέτας, 24
τροπαΐον εδος, 24
τροπαϊος, 6, 8, 24
τροπαιουχεϊν, 25
τροπαιούχος, 24, 25
τροπαιοφορεϊν, 25
τροπαιοφορία, 25
τροπαιοφόρος, 25, 184
τροπεοϋχος, 7, 25
τροπή, 6, 7, 8, 48
υπέρ, 18, 19
ύπολαμβάνειν, 13
υπόμνημα, 21
ύπόσπονδος, 48
φέρειν, 13
φερετρεύειν, 13
Φερέτριος, 13

ш. — :
a b , 19
a d s u e s c e r e , 15
ADVENTVS A V G ( V S T I ) , 97,

98

a g g e r a r m o r u m , 38
AN. XV. PR. H. О. С S., 92
ARCVS AVGG. S. C , 185
CAESARVM DECENNALIA FELICITER, 183
c a n t a r e , 15
CASCA LONGVS, 193
C i v i t a s T r o p a e e n s i u m , 187
c o n g e r i e s a r m o r u m , 38
CONSERVATOR AVGG., 143
c o n s i s t e r e , 14
CONSTANTINIANA DAPHNE, I 4 0
c o n s t i t u e r e , 14
c o n s u m e r e , 15
d a m n a t i o m e m o r i a e , 13
d e , 18, 19
d e b e r e , 15
d e d i c a r e , 15
D E GER., 102, 125
DE IVDAEIS, I 7 7
differre, 15
disicere, 15
e r i g e r e , 14
ex, 19
excitare, 14
e x o r n a r e , 13
explicare, 15
e x s t r u e r e , 14
faceré, 15
F E L I X ROMA,

153

F e r e t r i u s , 1 3 , 4 3 , 96
ferire, 13
ferre, 13, 15
figere, 14
GAVDIVM ROMANORVM, 112
GERMANIA CAPTA, I 0 9
h a b e r e , 15
HERCVLI ROMANO AVG., I43
IA, 169
i n d u e r e , 15
i n r i g a r e , 15
INVICTO IMP. TA., I 7 7
INVICTO IMP. TROPAE., 177
INVICTO IMP. TROPAEA, 177
INVICTO IMP. TROPEA, 177
INVICTO IMP. TROPEI, 177
INVICTO IMP. TROPHAEA, 177
I. O. M. SOLI SARAPIDI, 79
IOVII LICINII, 162

LATINUS

l o v i O p t i m o M a x i m o et V i r t u t i D o m i n o r u m N o s t r o r u m A u g u s t i et Caesaris 162
IVDAEA CAPTA, I 0 9
L. MV. SAL., 83
M. ANTON. EPAPHRA, I05
MARTI GOMITI AVG. N., I JO
m e r e r e , 15
MINERVA VICTRIX, 153
Л І и п і с і р і и т T r a i a n i , 187
M u n i c i p i u m T r o p a e i , 26, 187
n i c l o n , 7, 27
N I S , 178
ORIENS AVG.,

ΙΟΙ

p a n g e r e , 14
PANNONIAE AVG., 163
PART. ARAB. PART. ADIAD., 107
p o n e r é , 14
p o r t a r e , 15
PROFECTIO AVGVSTI, 97, 127, I 3 I
QVOD VIAE MVNITAE SVNT, 184
r a p e r e , 15
referre, 15
r e m o v e r e , 15
r e p o r t a r e , 15
r e s t i t u e r e , 14
ROMVLO CONDITORI, 94
sistere, 14

spolia, 6
stare, 14
s t a t u e r e , 14, 16
s u m e r e , 15
tollere, 15
T r a i a n e n s e s T r o p a e e n s e s , 187
t r i u m p h u s , 6, 7
t r o p a e a t u s , 25
T r o p a e e n s e s , 26, 187
T r o p a e o l u m , 26
t r o p a e o p h o r u s , 25
t r o p a e u m , 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 2 1 , 22,
23, 24, 26
T r o p a e u m T r a i a n i , 187
t r o p a e u s , 24
t r o p a i c u m , 26
t r o p e u m , 2, 6, 7
t r o p h a e u m , 6, 7
tropheum, 8
v e h e r e , 15
v e n t i t r o p a e i , 24
v i c t o r i a t u s , 26
v o v e r e , 15
VRBANVS, 83
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IV.

aardgodheid
Abundantia
С. Aburius Geminus, munten
Achilleus en Penthesileia
. .
achtervolging
Actium, zeeslag
Adada (Pisidië), munten
. .
Adamklissi, stadspoort
Tropaeum Traiani

—

INDEX

85
163

. .
. .

, .
. .

adelaar
adspiratie
M. Aemilius Lepidus, munten . .
Paullus Aemilius Lepidus, munten
Africa
Agesilaos, tropaion bij Thebai . .
agonistische zegemonumenten . .
Aigialeia
Ainos, munten
Aitolia
Aitolië, munten
Alamannia
Albinus, munten
Alexander Severus, medaillon. . .
munten . . .
Alexandrie
munt
Alexandros (Alexander)
beeldje uit Gabiae . .
Allobrogen, tropaion
allocutio
Alpenvolken
altaar bij tropaion
te Athene
Ephesos
Périgueux
Puteoli
Rome
terracotta wierookaltaartjes
Amastris, munt
Amazonen (Amazonomachie) . . .
tropaiophore . . . .
Amblada (Pisidië), munt . . . .
Amisos, munt
Ammoon
Amor (Eros)
beeldje uit Narbonne . . . .
Amphiktuonen
Amuklai, tropaion
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ALGEMENE

55. 144
93
49
184, 195, 196, 199
55, 123
59. Ï ? !
3, 26, 38, 46, 49, 50, 58, 110, 171,
177, 187
166, 195
7
72, 92
84, I I I
116, 177
44
1, 4
83
52, 64, 165, 179
162
53, 67, 162, 175
103, 104, 163

58, 149
108, 125, 157
59, 73, 92, 93, 94. 150, 161, 190
21
100
34, 37, 87, 199
87
37
96, ^ 7
186
44, 97, ^ S , 135, 136, 150, 152, 155,
161
21
175
124
21
55, 115
37, 53, 54, 67, 121, 123, 140
103, 149
52, 67, 82, 9 1 , 93, 136, 163, 165
181
178
127, 13З
128

142, 154
56
33. 44
31

Amumone
С. Annius, munten
anthropomorph tropaion

. .

AntibcSj munten
Antigonos Gonatas, medaillons
munten .
Antiochië, munt
Antiochië (Pisidië), munt . .
Propulaia
Antiochos I
munten
. . . .
C. Antius Restio, munten . .
Antoninus Pius
munten . . .
M. Antonius
munten
. . .
Antonijnen
Aphrodisias, Thermen . . . .
Aphrodite
Apollo(on)
apotropaion
aquila (veldteken) met tropee.
Aquillia Severa, munten
. .
Arabisch
Arcadius, munten
Ares (Mars)
Argos
armen aan een tropaion . . .
Armenia
Armenië
Armeniër
Artemas, abt
Artemis
Artemisia, tropaion te Rhodos
Asia
Astarte
op schip
Atella, munten
Athena (— Roma)
wijding van tropaia .
Athene
epheben
monumenten van Lusikrates, Nikias
en Thrasullos
munten
Nike-tempel, balustrade
fries
poort

scheepstropee

122
180
4, 16, 19, 20, 22, 28, 32, 40, 41, 69,
79. ^ 1 , ^ З
2
70, 7 > " 5
5 3, 67, 144
^7
103
41
199
118
53, I M
142
93, 189
58, 78, 89, 92, 93, 94, 109, 112, 115,
" 6 , 133, 149, 151, 189
129
55, 123, 176, 193, 198
98, 116
58, 134
43, 83, 142, 157, 160
7, 122, 197, 198
45, 47
96, 168

59»

іб0

27
6o, 137
43
31-34
117
89, 90, 103, 163
Ю З , 177, 178
103
43
131
44
86, 162
92, 108, 160, 161
160, 196
37, 53, 122
66, 69, 129, 152, 179
42, 43
1, З 1 , 32, 34, 52
45
4
5 3, 7°, »б, i8o, 194, 196
52, 63, 84, 113, 126, 191, 192, 197
52, 63, 81
46
194

215

tropaia
tropaion over Korinthiërs.
Milesiërs .
wet op Akropolis
Atheners
Attalos I (fresco)
Attika
oorsprong van tropaion . .
Attis
M. Augustalius Martinus, grafsteen
Augustus

.
.

,
,

apotheose
beeld Kopenhagen . . .
Primaporta. . . .
mausoleum
munten
torso uit Merida . . .
tropaia
Aurelianus, munten
M. Aurelius
beeld Moutali . . .
Rome
munten (medaillons) .

M. Aurelius lulianus, munten . .
Avaricum, zegemonument
. . . .
Avestisch
Avignon, triomphboog
Bacchus (Dionusos)
Cn. Baebius Tampilus, munten . .
Baetica
bakchisch tafereel
bakchische zegemonumenten . . .
barbaars tropaion
basis, Athene
o. van Parthenoon
Romeinse
z. w. van Parthenoon
Catania (zuil)
Korinthe
Rome
Decennaliënbasis. . .
Scipio Orfitus . . .
Turijn
Bassai, tempel
Bastarnen
beelden

Z16

32, 34
48
44
49
34, 191
118
52
32
105
57
84, 89, 106, 108, 148, 174, 186, 187
194, 196, 199

96
55, 130
55, 173
188
4o,f43, 5 5. I 0 0 . I 24. 129, 168, 176,
184, 195. ^ 8 . ^ 9
43
3
8б
Io8
1
і б 1
59, > 93, , ^ о , H ,
I
97, 24, 175
58, 90
119
58, 89, 90, 97, 103,107,109, 127, 128,
133, 136, 139, 142,149, 150,151, 153,
177
59, l 6 3
58, 171, 19°
27
57, 174

158
37, 122
163
110, 160
1, 4
73. 75. 76, 78, 89, 125, 183
52, 56
52, 64, 114
164
52, 64, 87, 114
58, 116
58, 171
56, 57, 130, 183

59, l 8 3
59, 79, I I 8
59, 100, 138
40
187
4, 21, 22, 28, 32

Aigeira
Argos (Leiden)
Athene
Bein
Leiden
Magnesia a. d. Maiandros
Miletos
Olumpia
Peloponnesos (Venetië)
Rome, Palazzo Colonna
Villa Doria Pamfili
Salona (Zagreb)
St. Bertrand-de-Comminges
tropaiophore
verz. Oppermann
beeldje(s), Berlijn
Magnesia a. d. Maiandros
Neumagen
van Vindex
bekransing van tropaion

Boii
Boiodsche Bond, munten
bok
Bologna, triomphboog
Bondgenotenoorlog
boomcultus
boomsoort
boomstam
Bretagne
Brindisium, slag
Brittannia
Brittannië, oorlogen
Brittanniërs
bronzen tropaion
Bruttium, munten
buikgordel uit Rethymno
buitstukken
Byzantium, munt

125
115
119, 182
104
119
87
119
119
119
112, 119
119
107, 119
107
25
107, 119
171
197
104
128, 148
45,84,85,86,113,121,122,124,143,
151, 15 2 , 155
44, 86
5 2 , 5 3 , 5 4 , 6 5 , 7 9 , 1 1 6 , 1 3 1 , 1 4 1 , 175
177, 188
142
175
175
52, 175
141
53, 67, 142, 175
96
53, 61, 67, 175
165
3,55
168
41
41, 42
41, 44, 60
138
195
117, 163
71, 139, 169
185
33, 46
37, 53, 68, 122
28
22
198

Caecilius Metellus, munten
Q. Caecilius Metellus Pius
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, munten

37, 38, 122
176
176

. . . .
. . . .

soldaat (keizer)
Bithunië, munten
Dionusios van Herakleia. .
Prousias I
Prousias II
Saturos van Herakleia . . .
Timotheos van Herakleia. .
Ziaëlas

.

217

Caelia, munten
Q. Caepio Brutus (M. lunius Brutus),
Caesarea (Samaria), munt
. . . .
Caligula, lustrado
munten
L. Calpurnius Piso, munten
. .
Capua, munten
triomphboog
Caracalla, beeld Thasos
munten

37, 53, 68, 127, 175
72, 106, 123, 176
124
85, 157, 158
148, 188
180
37, 52, 53, 65, 66, 121, 175
57, 107

Carausius, munten
Caria
Carinus, munten
Carisius
Carpentras, triomphboog
Carus
munten
Cassius
Catania, theater
Chaironeia, slag
Chalkedoon, munten
,
Charubdis
Chatten
choregische zegemonumenten
. . . ,
christelijke kunst
secten
Christendom
Christenen en tropaion
,
Christus
Christusmonogram
Cimbren
circus
Claudius
,
beeld Susa (Turijn)
munten
Claudius Gothicus
munten
M. Claudius Marcellus
Nero Claudius Drusus, munten
. . .
ruiterstandbeeld
torso Korinthe
tropaia . . .
Claudius Unimannus, munten. . . .
L. Clodius Macer, munten
T . Cloulius, munten
C. Clovius, munten
C. Coelius Caldus, munten
Commodus
als Hercules

59, I o 8 , 4°
162
59, 128, 133, 150
124
5 7, 76, 109
98
59, Ч 6 , H o
170
58, 116
34, 70
53, 199
198
138, 184
1, 4

2ΐ8

59, " 9
59,86,90,98,103,108,117,131,133,
136,137, 139, Mo, 49, l50> НЗ, l 6 o >
163, 177, 194

39
59
59
39. 59
39
80, 135, 137, 169
44
189, iço
101, 168, 169
118
131, 184, 185
163
59,Ι 0 β , П о
96
ιοί, ι84
184
ιι8
38, ι87
123
177
55, ιοο, ιοί 123
154
70, 7ΐ, »5 ιοο

97
ИЗ

munten
Concordia Exercitus
С. Considius Paetus, munten
Constane I, munten

58, 86, 90, 94, 97, 98, 107, 116, 124,
1
127, 4 3 , i39> МЗ, 4Ъ 153. ібз, 177
164
131
60, 84, 93, 103, 127, 129, 136, 137,
151

Constantinopel, munten
pijler
triomphboog van Constantijn .
zuil van Theodosius
Constantius I (Chlorus), Decennaliën . . . .
munten
Constantius II, munten
Constantius Gallus, munten
Constantijn I, munten
Tropaeum Traiani
tropaiophoor
Constantijn II, munten
Corcyra, munt
Cn. Cornelius Biasio, munten
Cn. Cornelius Lentulus
Faustus Cornelius Sulla, munten
L. Cornelius Sulla
munten
tropaia
zegelring
P. Cornelius Lentulus Marcellinus, m u n t e n . . .
corona gramínea
Corpus Tropaeorum
Cossus Cn. f. Lentulus, munten
Costa
Crispus
medaillon
munten
cultusdans t. e. v. Mars Victor
Dada
Daders
oorlogen
wapenen
daksiertegels
datering van tropaia
Datis tropaiouchos
Decentius, munten
Delphoi, verordening
zegemonumenten
Demetrios Poliorketes, munten
Deus

60, 137, 199
59, 100
59, ι ο ί
59, 108, 175
59, 183
60, 108
60, 83, 84, 89, 93, 95, 103, 127, 129,
137. M b 163, 164
60, 127
60, 83, 86, 93, 95, 96, 97, 103, 108,
127, 129, 131, 140, 150, 151, 154, 177
187, 188
97
60, 83, 89, 90, 93, 95, 103, 104, 108,
127, 129, 140, 151
53
123
123
69, 175
44, 96, 168
55, 70, 72, 180
38
69
96
168
51, 200
199
176
96
95
60, 103, 129, 151, 164
94
103, 163
78, 86, 103, 105, 138, 184, 188
50, 78, 125
105
55, 134, 196
49
25
60, 139, 164
44
1, 3, 4, 41, 46
192, 197
7
219

dierencultus
Diocletianus, arcus novus
munten
Diomedes rooft Palladion
Dionusische groep
Dionusos
Dioskouroi
Dolabella
dolfijn
Domitianus
in Bretagne
munten
tempel te Ephesos
Domitius Ahenobarbus, tropee AUobrogen. .
Cn. Domitius Ahenobarbus, munten . . . .
Cn. Domitius Calvinus
Donaubrug
Doriërs en tropaia
draagbaar tropaion
drietand
drie tropaia
duurzaam materiaal

36
116
59, 86, 108, 134, 143, 150
82
122
158, 159, ібо, 167
131
162
166, 194, 196
56, 104, 184
138
77, 102, 107, 109, 124, 125, 127, 128,
l8
149, П о , 177, 4 , 185
175
37
195
195
131
31, 32, 33, 34
40, 46, 60, 61, 68, 69
194, 199
47, 64, 69, 103, 175, 177
33, 44, 45

C. Egnatuleius, munten
Egyptische tropaia
Elbe, tropaion van Drusus
engel
Enualios, tempel op Salamis
Ephesos, munten
tempel van Domitianus
tropaiongebouw
Epidauros, reliëf akropolisrots
Erineos, slag
Eros (Eroten)
beeldje Magnesia
Murina
Narbonne
Rome (Vaticaan)
Vienne
erotísche zegetekenen
Eteokles
Etruscilla, munten
Etrurisch beeldje
sarkophaag
tropaia
wapenen
Eugenius, munten

55, 125
27, 37
187
39
31
54, 68
175
46, 186
197
48
55, 68, 79, 125, 154, 155, 156, 157
197
157
56, 156
156
156
1, 4
30
197
134
39, 175
38, 39
171
60, 137

L. Fabius, munten
Q. Fabius Maximus, tropee AUobrogen
Faustina
220

. .

180
37
151

Flavii (tijd ν. d.)
C. Flavius Hemicillus, munten . .
Florence, „pilastri con armi"
. .
triomphboog M. Aurelius
Florianus, munten
fluitspel bij tropaion
P. Fonteius Capito, munten
. . .
Fortuna
M. Fourius Philus, munten . . .
Francia
fresco's te Pompeii
Casa dei Dioscuri . . . .
Casa della Caccia antica .
Casa delle Quadrighe . .
Casa di M. Lucrezio . .
Insula IX, 7
Pantheon
Strada Stabiana
Via dell'Abondanza . . .
C. Fundanius, munten
Galaten, slag bij Lusimacheia. . .
Galba, munten
Galena Valeria, munten
Galerius Maximianus, Decennaliën
munten . .
Galilea, munt
Gallië
Gallienus, munten
Galliërs
oorlogen
wapenen
Gangra-Germanikopolis, munt
gebouw
gemme(n)

. .

Asjik
Berlijn
Camée de France
gemma Augustea
gemma Caesarea (Tiberiana) . .
gnostische
Hellenistische (vroeg-Romeinse)
Italische
Kertsj
Licinius

56, 101, 102, 120, I47, I7I, I77, I84
I23
120
58, HÓ
59» ^ o , Π Ι
44, 45
180
153
55, 69, 152
103, 163
I
8
57, 83, n ? , ^ o , 64, i 7
135
13З
198
158, 159
117
1
9
131
94
55, 69, 100, 122
144
148, 153
150
59, l 8 3
60, 150, 151
160, 194
56, 59, Τ 2 , 7 6 , 9 , 147, 151, 168
59» 86, 91, 92, 94, 103, 108, i n , 127,
128, 137, 150, 161
53, 56, 67, 131, 138, 196
70, 134, 142, 168, 181
67, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 158, 162,
176, 178
108
21, 22, 32
I O

5, 52, 53, 56, 58, 59, 72, 79, 8 3 , 8 5 ,
86, 92, 96, 97, 105, 108, 114, 125, 128,
134, 135, 1 3 8 , ^ г , 145, Мб, 4 7 , П г ,
154, 155, 157, 16ο, 164-168, 178, ι8ο,
189, 192, 195, 197
123
Зб, 142, 155, ι66, ι68, 194
96
56, 84, ιο6
56, 96
59, ι ο ί , 165, ι68, 169
131
86
52
59> 99, 131
221
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Gulis

graf heu vel Trichonion. . . . 53, 138
grat kelder Rome (Colle di Con
cervino)
76
grafmonument Rheneia . . .
197
Rome, Caecilia
Metella . . 55, ιοί
Via Portuensis 58, 189
Triest, Clodius
Quirinalis. . 56, 108
grafsteen Boedapest
56, 104
Bordeaux, M. Augustalius Martinus. . 57
graftempel Makri Steno . . . 55, 170, 188
Termessos . . . .
36, 166
44

haan
Hadrianus
beeld Kreta (Istanboel)
Londen
Madrid
mausoleum
munten
halfdieren
handen, ineengestrengelde
harnas Koos
Pergamon (Berlijn)
Hekatesion
Heliogabalus, munten
Hellenisme
Hellenistisch veldheer (vorst)
Нега (Tropaia)
Heraclea, munten
Herakleia a. d. Latmos, munten
(zie ook Bithunië)
Herakles (Hercules)
Hermes Psuchopompos
heroën (-cultus)
hinde
Hippokoöon, tropaion
historische betekenis van tropaion
Honorius, munten
Honos
hoogte van tropaion
hoorn des overvloeds
L. Hostilius Saserna, munten
laó
lesus van Nazareth

166
134, 157
119
100, 138, 163, 182
119
188
58, 86, 94, 131, 132, 133, 136, 149
153, 157, 177, 185, 19 6
166
166, i68
68, 170
73, 138
21
59, 110, 143, 144, 150, 158, 160, 196
37
118
24, 43
37, 5 3, 68, 122, 175
54, 131
30, 141-144, 155, 157, 167
135
85, 87, 163, 165, 193
166
30
49, 51, 61
60, 80, 137
153, 163
77, 78
97, 135, 137, 145, 166, 168, 195
134
169
169
223

Illuriërs, tropaion
Indie, veroverd door Dionusos
. .
Inschriften op tropaia
Johannes, munten
Iphikrates, tropaion
Iraans
Italië
munten
ludaea
munt
lugurtha
lulia Domna, munten
lulianus, munten
luliopolis, munten
lulisch-Claudische tijd
munten
. . .
C. lulius Caesar
Gallische oorlogen
munten
slag bij Marseille .
Thapsus
.
tropaia
Egypte . .
Marius . .
Mithradates
lulius Nepos, munten
M. lunius Brutus (Q. Caepio Brutus)
munten
luppiter
Capitolinus
Feretrius
Tropaeophorus
lustinianus, munten (medaillons) . .
M. luventius Laterensis, munten . .
luventus
ivoor Barberini (diptuchon)

.

34
158, 159
12, 15, 40. 46, 84, 86, 113, 125, 140
60, 137
44
27, 28
68, 69, 123, 173, 186

37. 53. 54
б
77. i 01 . і 3
127. 177
б

44, 9 > ι

68

39, 108, 160, 178

6о, 95
143
I2Ó

.

.
.
.
.
.
.

.
.

50, 176
56, 125, Ч Ь 154
7°. M i , іб8
5 5, 70-72, іоо, ιοί, loj, ю б , іб8, 175
196
171
38
27
44
43
бо, 137
193, 195
б
і7 > 193
7, ібі, ібг, іб8
97
13, 43, 9 б
25
бо, 8о, 99. іЗ 1 . 134
93
164
бо, 99. 134

jaargetijden
Jerusalem
Joden

143

kapitelen

57, І20
58, 133
59, н о , 121, ізз

Aphrodisias
Leningrad
Porto
Rome, Pincio
San Lorenzo . . . .
Tabularium
. . . .
Kappadokië, munten van Ariarathes X
Karanos
keizer, tropaiouchos
224

юб

77. іоо, 105, log, Ч 2

120

59
59. І 2 о
І20

37, 5 5, 179

зз-зб
24

Keltiberische wapenen
Keltische tropaia
kentauren
Kibura (Kilikië), munt
Kisseus, tropaion van Karanos . . .
klassiek tropaion
Klazomenai, munten
Klein-Azië
munten
kleinkunst
Korinthe, Agora
basilica
munten
triomphboog
M. Aurelius
Traianus . .
Korinthiërs
krater
,
Kreta, munt
,
tropaia
kruis
krijgsrecht
Kupris Tropaiophoros
,
Kuzikos, gedenkteken
Lagiden
Lagina, Hekateion
Lakedaimoniërs
lampen
coli. Hamilton
Hannover
Kopenhagen
Korfoe
Lampsakos, munten
Lancia
Langadia (Arkadië)
Laphaës, tropaion te Argos .
lararium (larenkapel)
La Turbie, Tropaeum Alpium
lectisternium met tropaia
leeuw(en) bij tropaion
doodsgod
oorlogsgod
oorlogsmonument .
overvallen Perzen .
Phobos
symbool van Africa
legerkapel met tropaion
Legio I Adiutrix
Lepcis Magna, triomphboog .
Leto

,

124, 176
29, 38
143, 167
55, 123
34
75> 76> 78, 125
52, 65, 165, 179
175
109
5, 52, 57, 58, 107, 148, 178
104, 124
118
52, 102, 124, 149, 163, 180, 185

58
124
112
48
166
89, 103
28, 29
39> 59» 137»
47-49
25
17З

l6

9

37
55, 83, 93, 162
48
57. 4 1 , 135
134
148
148
58, 107
52, 114
176
26

. . .
. . .

31
68, 193
38, 46, 55, 186
70, 85
34-36, 166

. . .
. . .
. .

36
36
4
36
36, 166
116
56, 148, 171

. . .

47
58, 98
122
22

Leuktra, slag
tropaiongebouw
libatie
Libertas
Licinii, borstbeelden
mausoleum
Licinius I, munten
Licinius II, munten
M. Licinius Crassus
P. Licinius Crassus lunianus, munten
Lindos, akropolis (reliëf)
Livia
Lokris Opountia, munten
Lucullus
Lukourgos, rhetra
Luna
Lunkeus, tropaion
Lusikrates
Lusimacheia, slag
Lusimachos van Thrakië
lustrado
Macrinus, munten
Ti. Maecilius Croto, munten . . . .
Magna Graecia, tropaia
Magnentius, munten
Magnesia, theater
Mainz, luppiterzuil
zegemonument
Maiorianus, munten
Alakedonië, munt
tropaia
Makri-Steno, graftempel
Malborghetto, triomphboog
. . . .
Marathoon, slag
tropaion
Marathous (Phoinikië), munten . . .
C. Marius, tropaion
marmeren tropaion
Älars (Ares)
Augustus
Conservator
Invictus
Pater
Pater semper Victor
Propugnator
Ultor
Victor
Victor Pacifer
beeldje Gallië
226

33, 47
186
85
91, 139, 164
162

Π?
6o, 93, 108, 150, 151, 161
60, 93, 108, 150, 161
128, 145, 187
176
^7
96, 158
52, 65, 179
17З
33
99
30
4
144
152
85, 158
59, 110, 124, 149
37, 122
53
60, 91, 127, 139, 164
87
57, 15*, 163
87, 147
60, 95
131
34, 35, 37
170, 188
59, Ч З , i86
28, 32
22, 28
53, 67, 175
44
28
7, 38, 78, 83, 93, 95, 106, 136, 144,
145, И З , 154, 157
149
149, 150
149
149
150
149
145, 148, 4 9 . Ч 2 , i88, 195
148, 149

94
147

Kopenhagen
St. Germain
zilveren
genii
tropaiophore
Marseille, slag
Matienus, munten
Maxentius
munten
Maximianus Herculius, munten
Maximinus II Daza, munten
Maximus, munten
medaillon
Megara, overwonnen door Soloon
C. Memmius, munten
mensenhoofd bij tropaion
Merida, tempel van Mars
theater
Messana, munten
Messeniërs
Metellus, tropaia
Mezentius
Milesiërs
Miltiades
Milvische brug, slag
Minerva (Victrix)
Mithradates
monumentale tropaia
Mukeense tropaia
Munda, slag
munten

.

. .

56, 147
147
156
55, 145-48, 150-152, 188
196
37. 122
150
60, 150
59, 86, 108, 112, 143, 150
60, 95, 150, 151
60, 127
83. 164
31
100

76, 78, 79· '5 6
55, 106
43
37. 53. 68, 179
48
38
41
44
32, 86

13З
154
43. 170, 17З
2
5. 58, 7 . ^ 2
29, 3o
71
5, 52, 56, 58-60, 83, 86, 92, 101, 105,
107, io8, 114, 122, 133, 141, 152, 184
25
55, 131
65, 68, 69, 154, 179, 180
149
157
177

tropaiophore
muntmodel (Tarente)
muntteken (muntsymbool)
muntvorm
Murina, nekropolis
Musië, munt

191
28
194
93, 100, 115, 182, 185
38

Naupaktos, slag
Nemesis van Pheidias
Neptunus
Nero, munten
tropaion Capitool
Nerva, fresco
munten
Nicopolis ad Lycum, munten
Nikaia, munt
Nike (Victoria)
bekranst Lusimachos' naam

U1

91
56
103

. ..

9°. 4 5 . 149. l 8 2
43. 53. 62, 64, 66, 68, 69, 84, 113,
137. 138, 140, M i , 152, 157, 164, 179
66, 152
227

I. 17

richt tropaion op

62, 64, 65, I I 4 , l i j , 121, 122, I 2 3 ,

spijkert schild aan boomstam . .
staat op voorsteven
vleugelloze
Samothrake
Tropaiophoros
Kikias
nikl
Nikolaos
Nikolochos
Nikomedeia, munt
Nikopolis, munt
Numerianus
munten
Nundina
nymphen
Octavianus (Augustus), munten
Odusseus
ofTerkan
offers bij tropaion

. . .

offerschalen (paterae)
Alexandrie
Chieti
Olumpia, zegemonumenten
Olumpos, leeuw
oorsprong van tropaion
Oost-Indische Kers
Orange, triomphboog
Orchomenos, slag
Oriens
Osci
Otacilia, munten
Otho, munten
paiân bij tropaion
Palladien
Pân
Tropaiophoros
Pancia
panhoplie
Pannoniae
Pannoniërs
L. Papius Celsus, munten
Parthen
Parthia
Parijs, Arc de Triomphe du Caroussel
Colonne de la Grande Armée .
Porte St. Denis
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M©, 157» ^ 8
52
192, 200
53, 122, 123
192, 197
25, 56, 126, 129-131, 141

4, 48
27
42
40
149
no
98
59, 98, 108, 133, 150
158
163
168, 198
30, 82, 87
70
45, 84, 113, " 4 , 121, 123, 126, 135
140, 154, 165
55, 97, 136, 137
168
168
1, 3, 4 , 4 1 , 4б
34
27, 29, 32, 33
26
57, 77, 11°, 199
70
22
92
59, 160

56
44
3, 82
36, 144
25
144
3, 32

lui
84, 108
180
3, ЮЗ, 107, 127, 140, 145
103, 163

39
39
39

Patara (Lukië)
patfii dei
Pax
Peloponnesos, tropaia
Penthesileia
sarkophaag
. . . .
Pergamon, zegemonumenten . .
Pergamos, munten
Périgueux, triomphboog . . . .
Perikles
permanente zegetekenen . . . .
Perseus en zonen
Pertinax, munten
Perzen
Perzisch (Iraans)
Perzische Oorlogen
tropaia
wapenen
Pescennius Niger, munten . . .
Peschiera, triomphboog
. . .
phallisch symbool
Pheidias
Philippoi, slag
Philippos van Makedonië . . .
tropaion over Illuriërs
Philippus Arabs, munten . . .
Phleiasioi, tropaion
Phobos
Phoinikië, munt
Phraätes
Phrune, beeld
pinax uit Mukenai
Pisidië
plaats van tropaion
Plautilla, munten
plechtigheden bij tropaion
. .
C. Poblicius Malleolus, munten
poluandreia
Poludeukes tropaion
Pompeii, friezen
Pantheon
Cn. Pompeius Magnus, munten,
tropaia .
zegelring
Sextus Pompeius
munten . . .
M. Porcius Cato, munten
. .
Poseidoon
Tropaios
L. Postumius Albinus, munten .

^3
43
93
30. 3 2
93
165
3. 56, " S
54, 68
57. 174
51, 62, 113
46
84, III
58.
32,
27,
52,
27,
52,

149
36, 52, 86
28
86
28
64, 114

7. 58, 149. 47
57. 174
29
28, бз
145
34, 35
34
59. I 0 3 . 13З. ^ о , 143. M o . ібо
44
3б, ібб

143, ібо, 175, 177
145
21
29, 3°
55, іЗ 1 , ібб, 178, 199
32, 4о, 4б, 49
по

44, 85
^З

Зб

30
55, 154
91
ібз
38, 69, і87
69
196
198

55, і8о
43, 122, 191
24
55, 4 4
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Postumus, munten

prijs
Psuche
Ptolemaïs (Galilea), munt
Pudna, slag
Purrhos, munten
zegemonument Tarente
Pyreneeën, tropaion van Pompeius

59,89,90,93,108,127,131,140,150,
186
60, 135
59, 86, 98, 103, 108, 127, 128, 139,
143. I 44. 150, 151
22
154, 155
194
84
37, 114, 141
54
187

Quaden, triomph
T. Quinctius Flamininus
Quintillus, munten

98
54
59, 163

reliëf(s)

5, 52, 55, 56, 58, 148, 173, 175
199
58, 134
85
52
52, 63, 113
3. 55, 58, 104, 118, 145
57
105
175
175
58, 116
175
58, 100, 116
190
111
55, 100, 131
174
104
5 5. 173
197
105
87, 147
58, 91, 100
56
54, 87
52, 114
174
138
56, 138
46, 184
173
59
n i , 175

Priscus Attalus, munten
Probus, munten

Antiochië (Pisidië)
Aphrodisias
archaïserend
Athene
Panagia Gorgopiko
Bologna
Bordeaux
Brescia
Capidava
Camuntum
Catania
Ephesos
Florence
Foligno
Genève (terracotta)
Istanboel
Kopenhagen (terracotta)
Korinthe
Kuzikos
Lindos
Londen
Mainz
Modena
Napels
Parijs
Peloponnesos (Theseion)
Peschiera
Rome, Domus Flavia
Farnese
Sacra Via
San Nereo ed Achilleo . . . .
Thermen van Caracalla . . .
Vaticaan
230

Villa
Villa
Villa
Villa

Albani
Cesi
Ludovisi
Wolkonsky

Samos
Spalato
Tenos
Triest
triomphboog
Valcabrère
Veii
Velleia
Vienne
Remagen, graf
Remus
Rhegium, munten
Rheneia, grafmonument
Rhodiërs
Rhodos, graftempel te Makri Steno
munten
overwinning
tropaion van Artemisia
roeiriem
Roma

. . . .

apotheose
tropaiophore
Rome
aedes divi Augusti
Amphitheatrum Flavianum
Aqua lulia
Aventinus, tropaia
Capitool, tropaia
Curia
Domus Flavia (Aula Magna)
. . . .
Forum Augusti
Romanum
Traiani
graf Caecilia Metella
Nasonii
Via Portuensis
grafkelder Colle di Concervino
. . .
Horti Sallustiani
mausoleum van Augustus
Hadrianus
Licinii
munten
Nymphaeum Alexandri
rostra
Sacra Via

94
173
98
57
133
57, 106
54, 130
56, 108
133
57, 106
56, 87
105
57, 173
147
145
37. 53. 1*9
197
130
55, 170, 188
124
130
44
114, 191, 197
69, 78, 80, 127, 132, 136, 148, 152,
153. 154, 162
115
154
46,53,54,55,59,124,132,144,145,
180, 186, 188
93, 189
57. 9 !
73
38
38, 56, 73, 96
128
138
94
183, 198
185
55, 101
131
58, 189
76
56, 171
188
188
157
53, 142
72, 190
198
j 6 , 184
231

tempel Diana
luppiter Capitolinus
luppiter Feretrius
Mars Ultor
Thermen Alexander Severus
Caracalla
triomphboog Antonijnen
arcus novus
Nero Claudius Drusus .
Constantijn
„de Portogallo" . . . .
Diocletianus
Domitianus
Germanicus
Pons Milvius
Septimius Severus . . .
Titus
Trofei di Mario

196
97, 158
96
5 5, 56, 145, 152, 188, 195, 196
73, 190
59
98
116
101, 185
59, 112, 132, 147, 186
93
116
56, 73, 184
185
55, 184, 199
58, 93, 132, 133, 183
57, 132
3, 56, 73-75, 104, 112, 171, 184, 186,
190

topaia
Via Appia
Cassia
Flaminia
Lata
Portuensis
Villa Magna
zuil M. Aurelius
Duilius
Phocas
Traianus
Romeins burger
Romeins-Campaanse munten
Romeinse tropaia

37, 54
55,79, 101
120
184
116
58
76
2, 58, 78, 126, 183
198
183
2, 58, 78, 125, 126, 183
91, 139
37
23,37,38,69,72,137,140,145,151,
154, 200

wapenen
Augustus
beeld
Romulus Augustulus, munten
ronde sculptuur
L. Roscius Fabatus, munten

73, 76
94, 95, 145, 146
94
94
60, 93, 137
53, 58, 170
180

Salamis, slag
tempel van Enualios
Tropaion
veroverd door Soloon
Salii
Saloniki, tetrapulon
Salonina, munten
Saloninus, munten
Salus Reipublicae

26, 114, 194, 197
31
26, 45, 197
31
66
59, 133
59, 161
59, 86, 90, 108, 133, 150
164

Romulus

232

Samaria, munt
Samniten, tropaion
wapenen
Samos, triomphboog
Saracenen
Sarkophagen
Balbinus
С Bellicus Natalis
. . .
Blundell Hall
Etrurische
Lukische
Massara
mausoleum der Licinii
Palermo
Penthesileia
Pisa
Rome
Belvedere
. . . .
Borghese
„Ehesarkophag"
Nero
Palatijn
Palazzo Giustiniani .
Porta Salaria. . . .
Porta San L o r e n z o .
Thermenmuseum . .
Vaticaan
Via CoUatina . . .
Vigna Ammendola .
Villa Doria Pamfili
Villa Ludovisi . . .
San Zenone (Pisa) . . . .
Souk Harras (Thagaste) .
Tivoli
Sarmatia
Sarmatische gevangenen
oorlogen
sater
scheepssnebben
scheepsspiegel
scheepstropee
Seleukiden
Seleukos I, munten
Septimius Severus, munten
Sertorius
Servilius
P. Servilius Casca Longus
Severus II, munten
Sicilië
Sileen

124, 127
37
168
58
39
57. 58, 8 1 , 102, 110, 181
59. I 47
107, 160, 184
ΙΟΙ, 1 0 2 ,

181

З8, I75
54. 82
91
157
79, 110, 181
165
181
78,181
82
78, н о , 181
135
120
81, 102, 105

81
136, 181
82, 93, 181
78, 181
181
82, 84, 102, 112
102, 181
102, 110, 181

78, 82, 93, π ι , 130, 181
81, 138
93. 181
131
104, 163
107
ЮЗ. 177
158, 160, 167
184. 19З. I 9 9 . 1 0 0
192, 198
46, 51, 114, 191-200
28, 68, 193
37. 52. 65, 66, 121
7. 59.
3 , 107, 109, п о , 127, 131,
13З. 137. 139. I 4 9 . ï J b l77> 185
166, 176
176
^3
60, 95, 150
128, 179
160
I O

23З

Skulla
Skuthen
Skuthië, munten van Rheskouporis II .
Tropaios
slang
Smurna, munt
Sol
Soloon, tropaion
C. Sosius, munten
Spaanse gevangene
wapenen
Spanje
Sparta, tempel van Zeus Tropaios . . .
Spartanen
spiegeldoos
spolia
Acron
hostilia
opima
staande tropaia
stadspoort met tropaia
L. Statius Murcus, munten
statuae thoracatae
stuurriem
Ser. Sulpicius Galba, munten
P. Sulpicius Galba Maximus
symboliek (symbolen)
Syracuse, munten
Agathokles
Geloon II
Hiëroon
Purrhos
taboe
Tacitus, munten
Tarente, munten
zegemonument
M. Tarquitius Priscus, munten
. . . .
Tarraco
Tellus
témenos
tempel(s)
tropaion in tempel . . . . ,
tropaion op tempel
. . . .
wapens in tempel
Zeus Tropaios
Termessos, graftempel
tesserae
Tetricus, munten
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198
89
89
26
85, 165
131
і б 1
99.
3i

юб
ІОО
71, 72, 176

176
31
ЗІ-ЗЗ, 44
57, 147
6
94
131

13, 96
46, 60, 61, 67-69
40

86, 162
57, 58, 102, 107, 118, 138, 140, 182
195. 196» ^ 8
I
97. 199
198
38, 39. 41, 47, 54. 57. 59,б8> 97. 99.
ИЗ, 114, і*6,137, M b M*, i54,166,
167, 197
52, 65, 66, 180
37, б 5, I M
52, 128
52, 179
37. 53, 68,

IH,

" б , 127, i8o

23, 45
59» М З , 15°, 151
37, 53, І І 4 , " г
54
182
163
163
21
40, 47, " б , 147, ^ в , ібг, і84, 189
13. 4о, 43. 9б>

І 6 І

>

І

95,

^

8

ііб, ізі, 148, 173, ^ з , і88

3°
24
Зб, ібб
148
59, 127, іЗі, 150

Teutonen
Thapsus, slag
Thebai
tempel der Kabeiren . .
tropaion van Agesilaos
Thebanen, bronzen tropaion . .
tropaion van Leuktra
Themistokles
Theodosius I, munten
Theodosius II, munten
. . . .
Thessalonica, munt
Thrakië, leeuwen
munten
Lusimachos
Thrasullos
Tiberius
munten
Timotheos
L. Titurius Sabinus, munten . .
Titus, munten
Titus Caesar, munten
Tomi(s), munten
stadspoort
torenkroon
torso
Amasra
Brindisi
Korinthe
Mantua
Nola (Napels)
Toulouse, triomphboog
. . . .
Traianus
beeld Gabiae (Louvre)
Parijs
Sennecey
. . .
Turijn
. . . .
Venetië
. . . .
munten

torso Merida
. . . .
Traianus Decius, munten . . .
Trebonianus Gallus, munten
Trichonion, grafheuvel
Triest, graf van Clodius Quirinalis
triomphbogen
op munten . . .
op Sarkophagen .

44
H"
83
3 ° , 51, 6 1 , 113
44
33
47
194, 197
60, 94, 137. 177
60, 95
137

36
52, 65
66, 152, 175, 179
4
б

77, 84, 9 >
ιοο, ι8ο

Il8

> Ηβ

40
180
100, 109, 149, 153, 177, 185
177
н о , 177, 187

59
103, 117, 160, 163, 194, 199
102

i n , 119
119
118
85,126
85,126

57, 7 6 , 79.

I O

7

5 0 , 7 8 , 8 6 , 9 2 , 1 1 0 , 1 1 6 , 1 2 5 , 1 3 8 , 157,
177, 187, 188
107, 119
III

175
102

II9
58, 84, 89, 96, 100, 103, 107, HO, I I I
115,125,127,131,149,150,151,177,
182, 185, 188, 189, 199
143
59, 108, 160, 161, 197
59, 92, 108, 161, 194
53, 138
56, 108
3 , 4 , 25, 3 8 , 4 6 , 57, 58, 132, 133, 141,
17З, I 7 4 , 182, 183, 190
93, 97. 98, 101, 108, 184, 185, 186
160

235

triomphtocht
Tritons
Troje
Tropaia (Arkadië)
Tropaion (plant)
Tropaion (Salamis)
tropaionbeeld(en), Adamklissi
Ankara
Avaricum
Hippo
Koos
Korinthe
LaTurbie
Makri Steno
Marathoon
Rome, Horti Sallustiani .
Museo Capitolino
Trofei di Mario .
Thermon
tropaionbeeldje(s), Bonn
Keulen
Neumagen
Neuss
tropaiongebouwen
tropaionstam
druiventros
eiken
geschubd
hoog
houten
knoestig
kruisvormig
metalen
stenen
Tropaios, Musië
Skuthië
Tropeos, Skuthië
Trophonios, orakel
Tuche
tu muliforme tropee
tumulus
Turos, munt
Turijn, triomphboog
twee tropaia
op schip
vaatwerk
C. Annius (kelk)
Arezzo (kelk)
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25. 38, 46, 96, 97, 98, 99, 107, 108,
124
199
62
26
26
26,
59.
170
171
56,
68,

45, 197
Ï?!

171
170

171
55
55, 170, 188
170
56, 171
171
3, 56, 73, 74, 75, i 0 4 , 112, 1 7 1 ,
186, 190
53. 17°
56, 171
171
56
56, 171
183, 186, 187
11, 12, 4 1 , 60

70
41,
77
77,
41,
79
67,
61
31,
26
26
26

4 2 , 43
78
4 2 , 4 3 , 61

78, 197, 199
46, 61

47
68
11, 13, 16, 19, 4 1 , 69, 188
19, 188
143, 161

57. 104
47. 70. 1 3 6 , 138» M 2 , 181, 182
^5
5, 52, 53. 55, 178
131
57, 179

I

84.

asumen
,
Attika (pelike)
Bologna
Boscoreale (beker)
Casigliano (urn)
,
Etrurisch
,
Hildesheim
,
Lanckoronski (krater)
Londen (aruballos)
,
Malta (Todi)
Megara, kommen
pelike
München
,
Orange
Orbetello (kelk)
Panathenaiische amphora . . . .
Parijs (puxis)
reliëfbekers
Rome, Colle di Concervino (urn)
Museo Torlonia . . . .
Saloniki (kom)
Thebai (vaasscherf)
Tübingen
vazen
Volterra, urn
Valens
munten
Valentinianus I, munten
Valentinianus II, munten
Valentinianus III, munten
Valerianus, munten
L. Valerius Flaccus, munten
Vandaalse munten
Varlaam, klooster
veldteken(s)
Venus
Genetrix
Vercingetorix
Verlosser
vernietiging van tropaia
versiering van tropaia
vervoer van tropaia
L. Verus
beeld (Vaticaan)
munten
Vespasianus, munten
Vetranio, munten
P. Vettius Sabinus, munten
Vibius, munten

. . . .

57
51, 62, 65, 113
53, 18°
118
182

38, 67, 81, 139
52, 114
55, 85, 101, 123
52, 114
53, 129
37, 54, 67, 121, 122, 140
52, 65, 84, 121
179
157
89, 104, 178
^7
78, 148, 153
57, " 8
76, 182
52
122

30, 51, 61, 113
178
5, 52, 178
181

187
60, 137
60, 127, 137
60, 137
60, 137
59, 94, 108, 135, 143, 150, 161
55, 145
60, 137
43
22, 96, 99, 115, 145, 168, 194
151, 157
132, 157, Π β , 160
71, 100

169
12, 15, 16, 43
12, 15, 16
13, 15.

і б

97
loo, 138, 182
58, 9°, 97, I O 3 , 1 0 7 , i°9> " 5 , Ч З ,
149, Π 0 , ^4, 177
77, i°°, i 0 1 , I O 5 , 109, 115, 133, 149,
150, ИЗ, 177
60, 129
55, 122
37, i "
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С. Vibius Pansa, munten
Victoria (Nike) . . . .

antithetische Victoriae
Apollonia
Augusti
Augustorum
Bonn
Carthago
Cornazzano
Curia
engel
Fossombrone
Germanica
Keulen
Londen
Mainz
Napels
op globe
op voorsteven
Probi Augusti
tropaiophore

. .

55. 130
127, 137
134
128

56, 73, 138
^3
128

39
56
127
128
7 3 . 130. 134
131
56, 7 3 . 1 3 °
94, 128, 129, 134, 135, 141, 150

»97
^9
56, 59, 7 3 . 8 o > 9 7 . 9 9 . I 2 1 . " б , 129,
132, 134-137, 157. i 8 i , 188, 197

vleugelloze
victoriati
Victorinus, munten
Vindex
Viridomarus
Virtus (Caesarum)
Vitellius, munten
voetstuk van tropaion
M. Volteius, munten
Volusianus, munten
voorrechten voor oprichters van tropaia
voorsteven (prora)
vrouw (zie ook gevangenen) . . . .
met torenkroon
wagen versierd met tropaion
wapens
West-Romeinse Rijk
wet Athene
Delphoi . . ,
Lukourgos
Vendryès
der gewoonte
wolvin met tweelingen
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154, 180
26, 37, 53, 56, 60, 6 9 , 79, 80, 8 3 ,
86, 89, 91-94, 9 6 -9 8 > I 0 0 » 1 0 2 . I O 3 .
108, 112-141, 145, 147, 148, 150-154,
158, 160, 1 6 1 , 163, 177, 180, 183-185,
189, 194, 196
H Ó , I I 8 , 120-122, I 3 2 , I 4 0 , I83

. . .

53, 135
26, 37, 53, 54, 6 7 , 122, 123, M o , 144
59, 9 3 , I3 6 > Ï J O
128, 148

96
80, 103, 153, 163
112, 115, 137, 148, 150
66, 67, 7 9 , 114, 176, 199
180

59,
49

і б 1

68, 193, 199
53, 82, 85, 86, i i 8 , 139, 158, 1 6 3 ,
164, 165
103, 117, 160, 163, 194, 199
118, 124, 177
49, 6 1 , 67
59
49
44

33
9
33, 44, 47, 48
78

wijding van tropaion
wapenen
wijgeschenk

11,12,15,16,24,36,43,46,96,126
30, 40, 41, 47, 53
43, 46, 96

Xanthos (Lukië)

193

zalfflesje (Berlijn)
zegel
zegelring Pompeius
Sulla
zegeprijs
zegevaan
zegezuilen
zetel
Zeus Apotropaios
Pheretrios
Tropaiophoros
Tropaios
Tropaiouchos
wijding van tropaia
Zuid-Italië
zwaardschede (Trichonion)

85, 157
55. 131
69
69
22
22
4, 27
56, 156
45
13
25
24, 31, 32, 43, 45, 161
24, 43
42
122
53, 81, 137, 138

,
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SUMMARY
INTRODUCTION

Since the 15 th century the many varieties of trophies have received
ample attention especially from a literary point of view, as may be seen
from the survey of what has been written on this subject. Even when
restricted to the military memorials, to the exclusion of the agonistic
and choragic ones, the field remains very wide. The present study
therefore deals only with anthropomorphous trophies. Though this
kind has been discussed in a number of publications, an archeological
conspectus of it as presented here had never been done. It is preceded by
an exposition on the nature and the meaning of the tropaion, which
must be based mainly on linguistic and literary data.

Chapter

I

T H E TROPAION IN GREEK AND ROMAN LITERATURE

§ 1. — Derivation, meaning and spelling of the word
The meaning of τρόπαιον can be concluded from its derivation from
τροπή : several Greek writers use it in so striking a connection with τροπή
and τρέπω that one is forced to the conclusion that the tropaion proper
cannot have been anything else than a sign set up because the enemy
was made to fall back. The Romans adopted institution and word :
tropaeum, trophaeum or tropheum.
§ 2. — Accent
The earlier Attic authors write τροπαΐον, the later ones τρόπαιον;
this shifting of the accent can be accounted for by the anacusis occurring
generally with neuters : the law of Vendryès seems redundant here, and
besides, an appeal to it too often necessitates recourse to analogy.
According to Servius in Latin accent was in different places in the
plural and in the singular (trópaea — tropaéum).
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§ 3 · — Grammatical and stylistic use
The verbs used for erecting a tropaion express that it is put upright,
fixed in the ground, decorated, provided with an inscription and dedicated
to a deity. They clearly point to an anthropomorphous, and not a
tumular tropaion. A few verbs indicate destruction or transport of
just such a trophy.
The cases used in connection with τρόπαιον are the genitive (of the
defeated, victor or victory) and the dative (for whom the trophy was
set up). Prepositions are also frequently used (κατά, άπό, επί, προς", υπέρ,
de, ab, ex).
From early on τρόπαιον-tropaeum is used in a figurative sense as well,
„to set up a tropaion" meaning „to gain a victory".
The concrete meaning of the word grows wider also (statue, building,
monument, prize of victory).
§ 4. — References in literature
From the Batrachomyomachia onward „tropaion" occurs in practi
cally the whole of Greek literature. It is not found in Homer. It is quite
remarkable that it does not occur in Herodotus; the reason for this is a
matter of conjecture, and the more puzzling because Thucydides and
Xenophon mention the word frequently. Less surprising is its absence
from Aeolic lyrical poetry, from Pindar and Bacchyhdes. It is the later
writers who provide most of the details (Plutarch, Pausanias).
Since Aeschylus the word is also used metaphorically, mostly in
philosophical and rhetorical writings. Whereas in Greek the word is
further met with in inscriptions, papyri, scholia and in the grammarians,
it occurs far less often in Latin where it is used mainly by writers of the
ist century В. С (Cicero) and the ist century A. D . ; nor is it absent from
Christian writings.
§ 5. — Related words
The parts played by τροπή and τρέπω were indicated above. The
adjective τροπαίου occurs mostly with the names of gods in the meaning
of : „who causes the enemy to fall back" (Zeus, Hera, Poseidon). Τροπαία
(change), τροπαίαι (sc. πνοαί) and venti tropaei are mentioned merely for
the sake of completeness.
Τροπαιούχος' (from this : τροπαιουχέω) is said mainly of Zeus and of the
emperor, τροπαιοφόρος· (from this : τροπαιοφορία and τροπαιοφορέω) mainly of
gods, triumphal arches, statues and coins. A coin bearing the image of
a Victoria adorning a tropaion with a wreath is called besides victoriatus
also τροπαϊκόν or tropaicum.
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Topography furnishes the place-names : Tropaion (Salamis), Tropaia
(Arcadia), Tropaios (Mysia), Tropeos or Tropaios (Scythia) and Municipium Tropaei (after the Tropaeum Traiani at Adamklissi) for the
inhabitants of which Tropaeenses is used. Some of these names are clearly
connected with the tropaion.
Finally there are the botanical terms Tropaion and Tropaeolum.

Chapter

II

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE TROPAION

§ I . — Time and place of origin
There is no evidence at all that the ancient Egyptians and Persians
knew the tropaion. Therefore Hesychius's remark : νίγλα, τρόπαια παρά
Πέρσαις1, must remain an unsolved mystery so long as no further data are
discovered.
In spite of dissident opinions held by Poulsen and A. Reinach the
tropaion proves to be unknown also on the isle of Crete as well as in the
Mycenaean era. Everything points to a Greek origin of the war-trophy :
in art and literature it is found from the beginning of the fifth century.
Though references to tropaia belonging to legendary times and
to the beginning of the more historical period offer little certainty it is
remarkable all the same that Greek tradition (e. g. in Pausanias and the
rhetoricians) believes in a Doric origin of the tropaion. This would agree
rather well with the militant nature of the Dorians, with the fact that
Zeus Tropaios is their war-god, and with the protest of the Spartans
to the Amphictyons.
The arguments against a Doric and in favour of an Attic origin of
the trophy adduced especially by Zofia Gansiniec are not very convincing.
§ 2. — Distribution among Greeks, Ko mans and other peoples
The tropaion is found almost everywhere in the Greek world, till
it appeared for the last time on coins of Ariarathes X of Cappadocia.
An explanation for the fact that it does not occur among the Macedonians
is found in an aetiological tale to the effect that a lion knocked over a
trophy of king Karanos. The romantic or religious motives suggested
by other writers carry no conviction at all. Several towns in Magna
Graecia and in Sicily have a tropaion depicted on their coins. In this
way it penetrates into Italy as early as the 3rd century В. С Besides the
Roman-Campanian coins (victoriates) the Megarian bowls and miniature
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terra cotta incense-altars play an important part. Many Roman gentes
adopt the image; moreover the institution itself finds acceptance in
Rome. There is hardly an emperor who does not have the tropaion on
his coins. Tropaion-buildings, triumphal arches and triumphal processions in particular were adorned with it.
According to Aelian the Celts also erected tropaia sometimes. The
word is found in the Christian writers as well; instead of the pagan
institution, however, the Christians set up the cross.
§ 3. — The meaning of the tropaion
A tropaion was a sign erected there where the enemy had been made
to fall back. It was composed of the captured arms of the enemy which
were fixed in the same way as they used to hang about the body of a
hoplite. This anthropomorphous form must have been a substitute for
the opponent himself who was killed in the battle : motives of practical
hygiene of respect for the dead easily account for this substitution.
There is no reason to assume that the anthropomorphous tropaion
was connected with a single combat, and the tumular one with a fight
on a large scale (A. Reinach), nor that it was the outcome of tree worship
(Bötticher). Practical considerations will have decided the species of
tree used : there is no evidence that it was chosen in accordance with
particular deities. The trophy was a consecrated offering and must not
be violated. But subtle ways were found to divert public attention from
embarrassing tropaia. Adler has never proved that a Delphic regulation
forbade durable tropaia to be erected.
The setting up of a trophy was often accompanied by ceremonies
(sacrifices, crowning with wreaths, flute-playing, singing).
Common usage as well as early reports contradict the opinion that
the tropaion should be explained as an apotropaion or that it can only
be explained as contrasted with this.
Once the silence round the dedicated trophy was broken in the
fifth century and it came to be reproduced as well, man in his relation to
the tropaion comes more to the fore. It is then made from durable
material and set up in much-frequented centres. Beside the fixed type,
portable trophies are also made : beside the name of a deity, that of the
victor is now recorded on the trophy, sometimes that of the defeated
enemy as well, and pictures of them are added. That in Greece it also
had some significance in connection with the laws and usages of war may
be gathered especially from Thucydides and Xenophon : he who sets
up a tropaion is the acknowledged master of the field; he has the disposal
of the booty and the dead and he may allow the enemy to bury their dead
during a suspension of arms.
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At the end of the 3rd century В. C. an Athenian law even granted
privileges to those who had erected a tropaion. It has been impossible
to follow up individually the historical importance of a great number
of trophies.

Chapter

III

T H E TROPAION IN ANCIENT ART. DISTRIBUTION AND FORM

§ 1. — Chronological survey of the tropaion in ancient art
N o tropaia in the proper sense of the word have come down to us.
The oldest representations of them date from the 5 th century В. C ,
but there are only a few. In the 4th century, however, they are distributed
far and wide by means of gems and coins (Aenos, Lampsacus, Heraclea
in Bithynia, Thrace, Clazomenae, Loeris Opuntia, Syria, Corinth, Syracuse
and Capua). In the plastic arts the first tropaion modelled in the round
that has been preserved dates from the 3rd century (Thermon, Aetolia).
The other minor arts then also begin to take an interest in it (small terra
cotta incense-altars from Olbia to Cumae, and Megarian bowls). It
remains a favourite theme in numismatics (Syria, Boeotia, Aetolia,
Bithynia, Athens, Chalcedon, Marathus in Phoenicia, Syracuse, Messana,
Southern Italy); by way of Magna Graecia it penetrates into Rome
(victoriates). The decline in the Greek field in the 2nd century is due
no doubt to the political situation in Greece. In Italy the victoriates go
on repeating the same motif, until the mint-masters take up the tropaion
as one of their themes which leads to great variety.
The ist century В. С produces a large number of coins with a
representation of a trophy (e. g. Sulla, Caesar, Antony, Augustus).
In Rome it is found everywhere. Of exceptional interest is the tropaionbuilding at La Turbie. Even Erotes invade the field (cf. the frieze of
Erotes at Pompeii). Representations of tropaia occur from Lusitania
to Cyzicus and Cappadocia.
Apart from coins and gems the ist century A. D. provides several
monumental tropaia (Trofei di Mario; at Hippo), and tropaion-statuettes,
a number of which are from garrison-shrines. The trophy has penetrated
into Gaul and Germany (column of Jupiter at Mainz) and is found on the
most varied reliefs, but especially on triumphal arches and statuae thoracatae, in all parts of the empire. Its frequent occurrence, also on frescoes
and in the minor arts, suggests the conclusion that this century was the
culminating point for the representation of the trophy. The decline
sets in in the 2nd century, more noticeably so on gems and in the minor
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arts. Still, however, the tropaion remains one of the official emblems
(coins, sarcophagi, reliefs, the monument of Adamklissi). The 3rd century
shows a continuation of this process. Monumental tropaia are no longer
erected, but there are still a number of reliefs e. g. on capitals. The
trophy is represented on coins as late as the 4th century, when there is a
slight shifting eastwards (Tomis, Thessalonica, Constantinople). Even
in the 5 th century it still holds its own on coins, though in less variety, but
it disappears in the 6th century (Justinian).
§ 2. — Typology of the tropaion

The determining feature for the different types is not the trunk or
the post, nor the material these are made of; nor is it the question whether
the trophy is fixed in the ground or is portable and provided with a
pedestal. The decisive features are the arms (kind, number, place) and
the angle from which the tropaion is viewed. Of special importance
is the shield.
From these features the following types can be distinguished :
I A : hoplite-trophy, full face with the arms of one hoplite attached
as on a soldier's body; jth century В. C.
Ι В : the same, in profile; 4th century В. C.
I С : the same, full face with the shield right in front of the breast;
Roman.
II
: symmetrical type with a shield on the left and one on the
right; 4th century.
III
: disarmed type with only helmet and armour; 4th century.
IV A : overloaded type, arms heaped up at the foot; Roman.
IVB : the same, many weapons hanging on the arms; Roman.
Г С : the same, a combination IV A and IV B.
Naturally there are transitional forms.
Special observations. After different designs had been tried a more
or less fixed scheme was adopted in the 5 th century. Type I В occurs
mostly on Megarian bowls, small incense-altars, and victoriates. Types II
and III (sometimes without the helmet) are rare. Coins of Pyrrhus are
the first to show a portable tropaion.
The Romans go in for freer arrangements with a view to producing
the best artistic effect. There is an important difference between bar
barian and classical tropaia (consisting of the enemy's and of Roman arms
respectively, e. g. Trofei di Mario). Gaulish tropaia are generally very
long. Trophies with a human head also occur. In the 2nd century A. D.
there are tropaia with a cruciform trunk. These form the last new type,
though variations in arms and surroundings (Christ-monogram) still
occur.
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Chapter

IV

T H E TROPAION AND ITS ACCOMPANYING FIGURES

§ I . — The tropaion surrounded by people
I.
As early as the 5th century В. C. the tropaion is found in the centre
of battle-scenes. Such representations are not very frequent and later
on they are found mostly on Roman sarcophagi.
IL As a trophy used to be set up after the battle the victor is often
depicted near his triumphal sign carrying out one of the following
functions :
A) he erects a tropaion (fixes arms, sacrifices, puts on a wreath or
an inscription);
B) he is standing near his finished tropaion (looking at it, resting
his hand on it, being crowned with a wreath by Nike-Victoria);
C) he carries a tropaion (general type; trophy-bearing Romulustype; trophy-bearing emperor and his prisoners);
D) special representations (the victor places the tropaion in a temple
or on a rock; it is brought along at the handing over of Jugurtha,
at the apotheosis of Augustus, at an address delivered by Constantine; it is carried in a triumphal procession by soldiers,
horsemen, the emperor, Victoria or on a stretcher surrounded by
prisoners).
III. Since the 5 th century В. C. the killing of prisoners may be depicted
near a tropaion. Especially in Roman times, however, the representation
of one or more prisoners near a tropaion grows into a standard type
allowing of the following variations :
A) one prisoner kneeling, sitting, standing, squatting or lying under
a tropaion; often he symbolizes the subjected territory (Germany,
Dacia etc.);
B) two prisoners in identical or in different positions near a tropaion
(sitting, standing, squatting, kneeling or sitting-kneeling and
sitting-standing) ;
C) with more than two prisoners in the picture there are more
variations than standard combinations. A number of prisoners
being brought to a tropaion is an often recurring theme.
D) A few unusual representations show a tropaion being placed on
a prisoner, prisoners as atlantes, and children near a tropaion.
§ 2. — The tropaion in connection with a deity
The device of depicting gods near a tropaion runs parallel with the
representations of men near it and the gods have of course a symbolical
significance.
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I.
century
A)

B)

C)

Nike-Victoria.
The connection of Nike with a tropaion dates from the 5 th
В. C.
Nike-Victoria sets up a tropaion (attaches arms, sacrifices a
bull, puts on a wreath or an inscription); in Roman times two
Victoriae fixing a shield to a tropaion are placed preferably in
antithetical positions on the breast-plate of statuae thoracatae,
Nike crowning a tropaion is found mostly on Megarian bowls,
small incense-altars and victoriates, Victoria writing on the shield
of a trophy is a Roman device.
The trophy-bearing Nike brings a tropaion (grants victory)
to men. Originating on coins of Pyrrhus this representation
becomes general at once and infinitely varied. The trophybearing goddess of victory often carries other symbols as well
(wreath, palm-branch, caduceus, shield, globe, horn of plenty,
helmet, garland of flowers, spear, sacrificing disk, wreath and
shield, wreath and palm . Sometimes she is found with two
tropaia and in the company of a prisoner. In some cases she is
standing on a globe.
The finest example of a Victoria with a standing tropaion is the
Victoria of Carthage. Sometimes the goddess is seated on a pile
of arms in front of a trophy.

II.

Heracles-Hercules.
In contrast to Victoria and Mars Heracles is only connected with a
tropaion when there are special reasons for it. Two types can be distin
guished :
A) the trophy-bearing Heracles type (mosdy on coins from Heraclea in Bithynia);
B) the „Phoenician" type, in which Hercules puts his hand on a
tropaion (on coins from Heliogabalus to Probus).

III. Pan.
The rare combination of Pan with a tropaion is seen in the 3rd
century В. С on medaillons of Antigonus Gonatas on the occasion of
the battle of Lysimachia in which Pan played a special part.
IV. Mars.
Mars with a tropaion is a Roman combination and dates from the
2nd century В. C. Compared with the trophy-bearing Mars the combina
tion of the war-god with a standing tropaion is of little importance.
There are several variations of the trophy-bearing type (especially Mars
with spear and trophy). It is often found in Gaul and Germany evidently
because here the Roman population consisted mainly of soldiers. In
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comparison with Victoria the paucity of forms is remarkable. The
only important figure is that of Mars who is holding a trophy in one hand
and a Victoria in the other. The inauguration of the temple of Mars
Ultor in Rome, in which a trophy-bearing Mars served as ritual statue,
considerably increased the popularity of this ìvlars-type, which continued
to be used on coins as late as the 4th century.
V.

Athene-Minerva-Roma.
The goddess Athene occurs only in an indirect connection with a
tropaion (coins of Lysimachus).
In Roman times on coins of M. Fourius Philus (104 B. C.) an AtheneRoma type is found crowning a tropaion. Among the very varied representations (ist century В. С on gems, from the time of Galba in nu
mismatics) a few more common combinations can be distinguished :
A) Roma (sometimes called Minerva) with varying attributes standing
near a tropaion;
B) Roma seated on the spoils of the enemy in front of a tropaion
(from the time of Titus);
C) Roma carrying a tropaion.
VI. Eros-Amor.
Of Roman origin, but short-lived, was the combination of Eros
(sometimes with Psyche) and a tropaion (ist century В. C. and ist century
A. D.). Different actions are portrayed, mostly on gems.
П. Aphrodite-Venus.
There are only a few examples of Aphrodite-Venus connected with
a tropaion.
VIII. Dionysus-Bacchus.
Hardly more important is the combination with the god of wine
for whose conquest of India a trophy was erected.
IX. Astarte.
Astarte is found with a tropaion in the 3rd century A. D., but only
on coins. Sometimes she puts one hand on the trophy, sometimes she
is carrying it. The most important variations are those in which Astarte
with a tropaion in placed on a ship or in a temple.
X.

Sol.
A trophy-bearing Sol is extremely rare and occurs only on coins of
Aurelian.
XI. Jupiter.
Contrary to exspectation Jupiter is found beside a tropaion only
on a coin of the Licinii.
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XII. Personifications.
Among the personifications two kinds can be distinguished :
à) Countries and towns usually representing the defeated (Asia,
Caria, Armenia, Dacia, Parthia, Sarmatia, Germania, Brittannia,
ludaea, Alamannia, Francia, Baetica, Tarraco, Pannonia, Africa,
and a woman in a mural crown); they are found mostly on
coins. Very rarely the victor is personified (Aetolia, Roma).
b) Abstract concepts. This kind of personification is exclusively
Roman (Virtus or Honos, Abundantia or Tellus, Concordia
Exercitus, luventus, Salus Reipublicae, Libertas and nameless
figures).
§ 3. — Animals near a tropaion
The significance of some animals near a tropaion is not clear (hegoat, doe), but of others it is evident (serpent in connection with the
cult of heroes, lion as Phobos, cock as announcer of victory, dolphin
in connection with a naval battle). Half-animals also occur (satyrs and
centaurs).
§ 4. — Objects and symbolic signs
Some of the objects represented near a tropaion have a connection
with the battle (arms, wreaths and standards), others have a symbolical
meaning (two hands intertwined, horn of plenty, gnostic signs, Christmonogram).
Chapter

V

T H E TROPAION BY ITSELF

Many tropaia are without accompanying figures either because they
were originally erected thus or because they lost their additions.
From the 3rd century В. С to the 4th century A. D. large and small
tropaion-statues in the round occur which sometimes formed part of a
building or a triumphal monument, and sometimes served as ritual
statues in army-shrines.
For the rest tropaia by themselves are found on reliefs (often ar
chitectural remains of triumphal arches, statuae thoracatae etc.), on
coins, gems and in the rest of the minor arts. There is a great variety
of form and of arms (Gaulish, Spanish, Celtiberian and other arms).
Three trophies side by side are found on the coins of Faustus Cornelius
Sulla, M. Aurelius and L. Verus.
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Chapter

VI

SPECIAL FUNCTIONS OF THE TROPAION

§ I . — The tropaion as a small background-figure
As a small figure in the background of a larger representation the
tropaion is found from the 4th to the ist century В. С Sometimes on
coins it may bear a certain relation to the stamp, sometimes it has no
such relation (tropaion as mint-mark).
§ 2. — The tropaion having a function in a composition
A favourite device is the use of two tropaia to frame a central group
especially on sarcophagi, urns, breastplates and in architecture (e. g. on
triumphal arches).
§ 3. — The tropaion in architecture
a) That triumphal arches were used as bases for tropaia and other (e. g.
trophy-bearing) statues is evident from literature and from illustrations
(especially coins and reliefs).
b) Tropaion-buildings.
Tropaia were used also to crown tropaion-buildings. This was
probably the case with a building of the 2nd century В. C. on the
Panajir Dagh near Ephesus. Well-known examples are the monuments
of La Turbie and Adamklissi. According to some writers they are
products of a combination of tropaion and tumulus.
c) Temples.
Tropaia and trophy-bearing figures are frequently found adorning the
roofs of temples.
d) Other buildings.
The tropaion was also used in other buildings, where it was placed on
a base in a niche or between pillars. The circus e. g. was decorated
with them.

Chapter

VII

T H E NAVAL TROPHY

Tropaia were also set up to commemorate victories at sea; they
were erected on the nearest coast and did not differ essentially from
the other tropaia; ancient terminology makes no distinction between
them.
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Its only difference consists in the added presence of a ship, parts
of a ship or merely certain signs characterizing it as a naval trophy. On
the Nike-parapet an oar is the differentiating feature. The scanty
literary data mention e. g. the dedication of a ship at the erection of a
tropaion after the battle of Naupaktos. Practically all the representations
of a naval trophy date from Roman times. The following types can be
distinguished :
i. a tropaion by the side of a ship or a prow, sometimes with a deity
placing his foot upon it (ist century В. C ) ;
2. a tropaion on a ship or a prow, sometimes in a temple (2nd to ist
century В. C ) ; seen in particular on ornamental roofing-tiles;
3. a trophy-bearing figure (general, deity) on a ship or a prow (2nd
century A. D.);
4. a tropaion with parts of a ship (anchor, stern, beak, helm) or with
symbolical signs (trident, dolphin, Scylla and Charybdis);
5. particular incidental types.
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