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DE RELATIVITEIT VAN ‘CENTRAAL’ EN
‘PERIFEER’

Athene w as het centrum van de antieke wereld.
Maar Rom e ook. En Knossos, P ersepolis,1 Carthago
en Constantinopel kunnen eveneens m et recht als
centra van de oudheid w orden aangeduid. Dat is
niet verrassend. In een periode van ruim anderhalf
m illennium treden allerlei politieke, econom ische,
m ilitaire en culturele veranderingen op, die ervoor
kunnen zorgen dat een stad o f staat die in een
bepaalde periode een centrale positie in de geschie
denis inneem t, in een andere periode van on der
geschikt belang w ordt. Zo erkende de Griekse
geschiedschrijver Thucydides in de vijfde eeuw
v.Chr. al:
Gesteld dat de stad Sparta verlaten w erd en de
tem pels en de fundam enten van de gebouw en
bleven bestaan, dan zou er, dunkt m ij, na ver
loop van tijd bij het nageslacht veel tw ijfel rijzen
over de m acht van de Spartanen in vergelijking
m et hun faam .2
En inderdaad, nadat de Spartanen in 371 v.Chr. de
slag bij Leuctra van de Thebanen hadden verloren,
zou niem and Sparta m eer als het centrum van de
w ereld aanduiden. Door de enorm e periode die
m et de term ‘ou d h eid ’ w ordt om schreven, zijn er
vele gebieden die op w isselende m om enten als
centraal o f perifeer golden. Een gebied w as daarbij
niet noodzakelijk ‘centraal’ in alle opzichten.
M ilitair-politieke dom inantie garandeerde geen cul
turele centrale positie. Athene w ist nog eeuw en
nadat zijn politieke hoofdrol w as uitgespeeld, de
‘cultuurhoofdstad’ van de oudheid te blijven en
w erd dat zelfs actief ‘gem aakt’ door Rom e, toen
het nieuw e m achtscentrum (zie hoofdstuk 18).
R om einse jongeren w erden in Athene in w elspre
kendheid en filosofie getraind, en bezochten er de
m onum enten; een antieke voorloper van de achttiende-eeuw se ‘Grand T o u r’. De beroem de op m er
king van H oratius dat het ‘onderw orpen Grieken
land de w oeste overw innaar on derw ierp’ , spreekt
boekdelen.3 In de late oudheid w erd Rom e de
nieuw e cultuurhoofdstad, m aar verloor w el zijn
centrale positie aan nieuw e politieke hoofdsteden
als Constantinopel en Ravenna.

Militaire overw inningen zorgden ook niet per
definitie voor de centrale status van een gebied —
h oew el een overw innaar m inder goed te negeren
w as. Het M acedonië van vóór Philippus II (koning
van 3 5 9 -3 3 6 v.C hr.), bijvoorbeeld, w as zo perifeer
dat toen zijn verre voorganger Alexander I in w aar
schijnlijk 5 0 4 v.Chr. aan de Olym pische Spelen
m ee w ilde doen, de Grieken die tegen hem zouden
lopen, niet w ilden dat hij zou w orden toegelaten
om dat deelnam e aan de w edstrijd uitsluitend voor
Grieken en niet voor barbaren w as bed oeld .4
Datzelfde M acedonië zou onder Alexander (III) de
Grote de Griekse poleis en het grootste deel van de
bekende w ereld onderw erpen. Maar zelfs toen
M acedoniërs de w ereld veroverden, w erd M acedo
nië niet centraal. De persoon van Alexander w as
de enige verbindende factor in het im m ense rijk.
Diens geboortestreek lag geografisch in de perife
rie, te ver uit de richting van Alexanders beroem de
oosterse veroveringstochten (3 3 4 -3 2 3 v.Chr.).
De veroveringen leidden m isschien niet tot een
centrale positie voor M acedonië in de w ereld van
de oudheid, m aar ze vergrootten w el de om vang
van die w ereld substantieel. De Griekse poleis had
den w aarschijnlijk m aar een beperkt idee van de
enorm e om vang van het Perzische rijk toen ze in
4 9 0 v.Chr. bij M arathon de eerste Perzische invasie
stopten. De lange veldtocht van Alexander m aakte
die om vang overduidelijk, en daarm ee ook de veel
beperktere geografische reikw ijdte van de poleis.
D oor de pogin gen van Alexander om zijn verover
de gebieden bijeen te houden, en d oor de verschil
lende hellenistische rijken die na zijn d ood onder
leiding van zijn generaals ontstonden, kw am in de
late vierde en vroege derde eeuw v.Chr. het zo g e
noem de hellenism e op. In deze periode leerde een
veel grotere en m eer diverse groep m ensen m et
elkaar te com m uniceren, hoew el het daarbij wel
steeds om de elites uit de verschillende gebieden
ging. W aarschijnlijk m aakt w einig duidelijker h oe
zeer Griekse noties tijdens het hellenism e (en lang
daarna) zijn uitgedragen naar de periferie dan een
reliëf uit Kushana (een koninkrijk in noordelijk
India van de eerste eeuw v.Chr. tot de derde eeuw
n.Chr.) w aarop de m ythe van het Trojaanse paard
staat afgebeeld (afb. 1 7.1). Zo w erd het Grieks een
gezam enlijke taal in een im m ens gebied, en onder
invloed van de opkom st van de Griekse stedelijke
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1. Persepolis: hoofdstad van het
antieke Perzische rijk, in het huidige
Iran.
2. Thucydides, De Peloponnesische
Oorlog, 1.10. Vertaling M.A. Schwartz.
3. Horatius, Epistulae (Brieven),
2.1.156.
4. Herodotus, Historiën, 5.22: ‘Hij
[Alexander I] had al plaats genomen op
de renbaan, toen zij hem wilden laten
uitsluiten met het argument dat buiten
landers niet mochten meedoen; het was
een exclusief Griekse aangelegenheid.’
(Vertaling H. van Dolen).
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17.2 Laocoöngroep, gevonden op
de O ppius te Rome, h. 2,40 m,
datering: late eerste eeuw v.Chr. vroege eerste eeuw n.Chr. Rome,
M useo Pio C le m en tin o van de
Vaticaanse M usea, inv.nr, 105910 64 -106 7.

260

C E N T R U M EN PERIFERIE

levenswijze (zie hoofdstuk 10) en de verspreiding
van specifieke religieuze noties (zie hoofdstuk 23)
ontstond ook een gezam enlijke, hellenistische
beeldtaal, waarvan de beroem de Laocoöngroep (uit
de late eerste eeuw v.Chr. o f vroege eerste eeuw
n.Chr.) waarschijnlijk het beste voorbeeld is (afb.
17.2). De al lang lopende discussie o f het hier om
een Grieks origineel beeld o f een Rom einse kopie
gaat, al dan niet uitgevoerd door Griekse beeldh ou 
w ers, onderstreept dit. Uiteindelijk w erd Rom e het
nieuw e m achtscentrum en ook daar w as Grieks,
naast het Latijn, een belangrijke taal. Tegelijkertijd
kon Alexandrië een bloeiend cultureel-wetenschappelijk centrum blijven.
De aanduiding van een bepaalde stad o f staat als
centraal o f perifeer is, zoals inm iddels uit boven
staande duidelijk is, altijd tijd- en contextgebon
den, en veelal een kwestie van perspectief. Daarbij
speelt ook de standplaatsgebondenheid van m o d er
ne historici een grote rol. Dat de Griekse poleis in
de vijfde eeuw v.Chr. zichzelf als centraal en de
Perzen als perifeer zagen, is w einig verrassend. Dat
het overgrote deel van de latere geschiedschrijving
dat standpunt heeft overgenom en, zegt veel over
de centrale plaats die de Griekse w ereld in de w es
terse cultuur inneemt. Ditzelfde geldt overigens in
versterkte m ate voor de m arginale aandacht van
w esterse oudhistorici voor, bijvoorbeeld, de Chine
se en Zuid-Am erikaanse geschiedenis van dezelfde
periode.
Ook de m anier w aarop de geschiedenis van de
oudheid onderw ezen w ordt, zorgt ervoor dat
bepaalde gebieden in bepaalde perioden zonder
heldere gronden als perifeer w orden beschouw d.
R om e is, bijvoorbeeld, nagen oeg afw ezig in d iscu s
sies over poleis van de vijfde eeuw v.Chr. (zie ook
hoofdstuk 6). In de geschiedenis van de vijfde
eeuw v.Chr. gaat de aandacht bijna altijd uit naar
de politieke en culturele contacten tussen de
Griekse poleis onderling, en hun contacten m et de
Perzen. Rom e speelt binnen dat debat geen grote
rol, en kan zo een perifere positie toegew ezen krij
gen, hoew el het al in de late zesde - vroege vijfde
eeuw v.Chr. een niet te onderschatten stad was.
Zoals bijna altijd geldt, w ordt de geschiedenis g e
schreven door de overw innaars, wat bijvoorbeeld
duidelijk blijkt uit het beperkte aantal bronnen dat
is overgebleven over Carthago, een stad die eeu
w enlang een centrale positie innam in de m editer
rane wereld.

H oew el het vaak discutabel is, o f zelfs arbitrair,
w elk gebied in w elke periode als centraal gold,
betekent dat niet dat de notie van ‘centraliteit’
w aardeloos is voor de beschrijving van de klassieke
w ereld. In de Griekse w ereld w as het verschil
tussen Grieken en barbaren, tussen centrum en
periferie zelfs van het grootste belang. De h ier
boven genoem de anekdote over Alexander I is
illustratief. De Historiën (Historiae) van H erodotus
van H alicarnassus, w aarin die anekdote staat
verm eld, heeft de confrontatie tussen de oosterse
barbaroi (onom atopee, vergelijkbaar m et onze ‘brab
belaars’) en de Grieken zelfs als het centrale thema.
H erodotus staat algem een bekend als vader van de
geschiedschrijving, m aar had natuurlijk op zijn
beurt ook voorgangers. Daaronder w orden in ieder
geval A naxim ander en Hecataeus gerekend, beiden
uit het Milete van de tw eede helft van de zesde
eeuw v.Chr. (zie ook hoofdstuk 1 en 5; afb. 5 .2 ).
Zij m aakten de eerste ‘w ereldkaarten’ , die natuur
lijk van groot belang w aren en zijn voor noties als
centraal en perifeer, en ook hier stonden de
Griekse poleis centraal. N et als in H erod otu s’ werk
ligt in hun geschriften de nadruk op etnografieën,
w aar het buitenissige van niet-Grieken benadrukt
w ordt.

2

IDENTITEIT EN PANHELLENISME

De gem eenschappelijke ‘G riekse’ identiteit, die
afgezet w erd tegen de ‘anderen’, kw am ook tot
uiting in de zogenaam de panhelleense h eiligdo m 
m en. Deze w aren vaak, m aar niet altijd, beroem d
d oor de aan het heiligdom gekoppelde specifieke
feesten, festivals o f w edstrijden (zie hoofdstuk 12
en 2 3 ). Beroem d is natuurlijk het heiligdom van
Zeus in O lym pia, volgens de traditie vanaf 776
v.Chr. de basis voor de O lym pische Spelen, w aar
van de centrale rol in de oudheid alleen al door de
regelm atige tijdrekening in O lym piaden duidelijk
w ordt (afb. 17.3). Tot 392 n.Chr. w erden de
O lym pische Spelen in ononderbroken regelm aat
gehouden. Alleen Grieken m ochten m eedoen, h oe
w el in de loop van de tijd de discussie over w ie
Griek w as veranderde. Zo had, zoals boven gesteld,
de M acedonische Alexander I problem en om als
Griek m ee te doen, m aar konden de latere Ptolem eïsche heersers van Egypte, afstam m elingen van
een van de generaals van Alexander de Grote, hun
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17.3 O lym pia, resten van de
Tempel van Zeus.
17.4 M arm eren omphalos.
D elphi, A rc h e o lo g is ch M useum .

deelnam e juist verdedigen vanw ege hun M acedoni
sche oorsprong.
De m achtspositie van de betreffende vorsten zal
zeker m eegespeeld hebben. Dat w erd veel later
duidelijk toen keizer N ero, zonder enige tw ijfel de
centrale figuur binnen de w ereld w aarin hij heers
te, niet alleen m eedeed aan de 21 l e O lym pische
Spelen, hoew el hij technisch gesproken geen Griek
w as, m aar zelfs het jaar w aarin deze w erden
gehouden verschoof. Op deze w ijze lukte het hem
om deel te nem en aan de v ijf grote spelen van zijn
tijd en ook nog de overw inning te behalen. Naast
de toen nog jon ge Actische Spelen van N icopolis,
ter herinnering aan de belangrijke overw inning van
A ugustus op M arcus Antonius bij Actium in Epirus,
w aren dit de vier traditionele, zogeheten panhelleense spelen: de O lym pische Spelen, de N em eïsche
Spelen bij A rgos, de Isthm ische Spelen van Korinthe en de Pythische Spelen van Delphi. Op deze
m anier w erd N ero, ondanks openbare dronken
schap en ander w einig passend gedrag, periodonikês
pantonikês, overw innaar van alles wat er te w innen
was. Het belang van de O lym pische Spelen voor
het bepalen van chronologie betekende dat dit spe
cifieke festival niet uit de geschiedenisboeken kon
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w orden geschrapt. N a de d ood van N ero w erden
de nam en van de overw innaars echter niet m eer
voorgelezen, een opvallende en veelzeggende breuk
m et de traditie. N e ro ’s voorliefde voor de panhelleense spelen m aakt hun centrale rol in de antieke
w ereld duidelijk, vooral als daarbij w ordt o p g e
m erkt dat N ero in de vijftien m aanden dat hij in
de Griekse w ereld w as, geen voet w enste te zetten
in Athene o f Sparta, de oude centra van de Griekse
wereld.

3

DE NAVEL VAN DE WERELD

Naast O lym pia kan Delphi als het centrum van de
Griekse w ereld gelden, zelfs in de letterlijke zin:
volgens de Grieken lag in het h eiligdom van Apollo te Delphi de navel (omphalos) van de bew oonde
w ereld (oikoumenê) (afb. 17.4 en 17 .5 ). Deze claim
m oest Delphi overigens delen m et een hele andere
culturele context, onafhankelijk van deze, nam elijk
Paaseiland, dat onder haar oorspronkelijke b ew o 
ners bekend stond als ‘ Te pito o te henua’ (De navel
van de w ereld). Dit geeft opnieuw de relativiteit
van de discussie centrum -periferie aan. D oor het

C E N T R U M EN PERIFERIE

DELPHI
Bron van
Castalia
Heiligdom van
,
Apollo

Stadium

Muren van
Philomelus

Museum
Heiligdom van Athena'

1

Wijgeschenk (stier) van de inwoners van Corfu

2

Porticus

3, 4, 5 Wijgeschenken van de inwoners van Argos

HEILIGDOM VAN APOLLO ‘
0
50 m

17.5 D elphi, kaart van de c ultu sp laa ts en de om geving, m et in de inzet het h e ilig d o m van A p o llo .

6

Schathuis van de inwoners van Sikyon

7

Schathuis van de inwoners van Syphnus

8

Schathuis van de Thebanen

9

Schathuis van de inwoners van Megara

10

Schathuis van de inwoners van Cnidus

11

Schathuis van de Atheners

12

Wijgeschenk van de Atheners ter herdenking van
de slag bij Marathon

13

Schathuis van de Boeotiërs

14

Schathuis van de inwoners van Cyrene

15

Porticus van de Atheners

16

Polygonale steunmuur voor het terras van de tempel

17

Stoa op het terras van Attalus

18

Altaar voor Apollo

19

Tempel van Apollo

20

Terrasmuur

21

Theater

22

Hal van de inwoners van Cnidus
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w ereldberoem de orakel van Delphi w as de tem pel
van Apollo ook een inform atiecentrum . Vele
Grieken m et een politiek, econom isch-sociaal o f
religieus probleem kw am en naar Delphi en legden
hun kw esties aan de priesters voor. Dat g a f deze
laatsten een vanzelfsprekende kennisvoorsprong, die
wellicht ook voordelen bo od bij het uitleggen van
de onbegrijpelijke w oorden van de orakelende
Pythia, de priesteres van Apollo.
Gedurende de hele oudheid bleven Delphi en
O lym pia van groot belang als centra die een
gem eenschappelijke cultuur en identiteit uitdroe
gen, ook lang nadat de Griekse poleis w aren o p g e
nom en in de grotere w ereld ron dom hen. Naast de
hierboven genoem de tijdrekening in O lym piaden,
spreekt ook de uitgebreide aandacht die de tweedeeeuw s Griekstalige schrijver Pausanias in zijn
Beschrijving van Griekenland (Periêgêsis) — een reisgids
voor Rom einen - geeft aan de twee plaatsen, boek
delen.5 Een Rom ein op de ‘Grand T o u r’ m oest niet
alleen deze centra van beschaving bezoeken, m aar
ook de m ythologische verhalen die daarbij h oo r
den, kennen, net als de achtergronden van de vele
te bew onderen aanw ezige kunstwerken. De reik
w ijdte w aarop een ‘G riekse’ identiteit (m aar zie
hieronder voor een nuancering over w at ‘G rieks’ in
dezen betekent) van af het hellenism e in de w ereld
w erd verspreid, w as dus enorm , m aar w as ten tijde
van Pausanias al w eer lang overvleugeld door de
dom inantie van een andere stad en haar cultuur
uitingen: Rom e.

4

5. Pausanias, Beschrijving van
Griekenland, Olympia: 5.7.1-5.17.4 en
Delphi: 10.5.5-10.32.7.
6. Zie hiervoor Varro, De re rustica,
1.2.1. Hij heeft het over een Italia picta,
hetgeen duidt op een wandschildering
met een kaart van het Italisch schier
eiland.

ROME: EEN MAAKBAAR CEN TRUM

V anaf het m om en t dat R om e bepalend w erd in de
m editerrane w ereld nam de centraliserende retoriek
een h oge vlucht. Dit is niet verw onderlijk w anneer
m en bedenkt dat dit nieuw e m achtscentrum Rom e
al sinds het ontstaan van de hom erische epen aan
de grenzen van de beschaafde w ereld w erd gesitu
eerd. Al vanaf de archaïsche periode zijn er aan
w ijzingen dat de inw oners van het Italisch schier
eiland zichzelf letterlijk een plaats probeerden te
geven in het gem eenschappelijke m editerrane cul
turele discours: lokale m ythen w erden bedacht
w aarin de hom erische helden o f hun nazaten als
stichters van steden en volkeren w erden v o orge
steld. Zo is de populariteit van D iom edes bij de
Dauniërs te verklaren, een volk dat het huidige
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Apulië bew oonde, m aar ook het terugvoeren van
de stichting van R om e op de Trojaanse held
Aeneas. Naarm ate de stad R om e haar buursteden
begon te overvleugelen en de kenm erken van een
im perialistisch rijk begon aan te nem en, groeide de
claim op een centrale positie (zie ook hoofdstuk
3)·
Een langeterm ijnbenadering is daarom essentieel
om de m anieren te begrijpen w aarop R om e zijn
centrale positie bepaalde en uitdroeg, en om in
zicht te krijgen in de culturele uitw isselingsprocessen die hierbij een rol speelden. Een dergelijke
benadering is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt.
De studie naar acculturatieprocessen w as lang ver
snipperd, w at bijvoorbeeld te zien is in de geb ru i
kelijke aparte analyses van (vooral de w estelijke)
Rom einse provincies en het Italisch schiereiland.
Deze gescheiden benadering w erd gevoed door de
notie dat A ugustus een heuse ‘revolutie’ tew eeg
bracht die tot een radicale breuk in het karakter
van de R om einse m acht leidde. Evenzeer zou ech
ter benadrukt kunnen w orden hoe veel m echanis
m en in w ezen lang identiek bleven, en pas verder
uitgew erkt o f geconsolideerd w erden in de keizer
tijd. Hoe dan ook zijn de voorgeschiedenis en on t
w ikkeling van de acculturatieprocessen die w e later
in de keizertijd zien, essentieel voor ons begrip
ervan. In de vroege verovering en incorporatie van
het Italische gebied en, iets later, andere m editerra
ne gebieden, kom en de strategieën w aarm ee R om e
opereerde, en experim enteerde, duidelijk naar
voren. Zo w erden de im perialistische am bities van
R om e al duidelijk uit de decoratie van de tem pel
van Tellus (Aarde) op de Esquilijn in Rom e. De
tem pel w erd in gew ijd gedurende een van de vele
Rom einse veroveringsoorlogen op het Italisch
schiereiland, in dit geval tijdens een slag in 268
v.Chr. tegen de Italische stam van de Piceni, die
w oonden in de huidige Marche. Het is van niet
gering belang dat al in deze vroege periode een
grote landkaart van het hele Italische schiereiland
w as aangebracht in de tem pel. Deze verschilde van
de hierboven genoem de Griekse kaarten, die in di
viduele analyses w aren van de w ijdere w ereld, en
de plaats van losse poleis daarbinnen.6 Significant
voor de ontw ikkeling van een nieuw idee van
territorialiteit is ook dat R om einse generaals vanaf
de late derde eeuw v.Chr. de naam konden gaan
dragen van de gebieden die zij hadden veroverd,
zoals Publius Cornelius Scipio Africanus en Lucius
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A em ilius Paullus Macedonicus. De geografische ex
pressie van Rom es am bities, die een clim ax zou
bereiken onder A ugustus, kende dus een lange
voorgesch ieden is.
Ook de subtiele en m inder subtiele m anieren
w aarop onderw orpen gem eenschappen aan Rom e
w erden gebonden en w aarm ee Rom es centrale
positie w erd bevestigd, w erden het eerst ontw ik
keld en verfijnd op het schiereiland zelf. Dat w as
op het m om en t van de verovering door de
Rom einen im m ers een rijke schakering van ver
schillende stadstaten en tribale groepen m et zeer
diverse politiek-sociale en culturele achtergronden.
Het nog altijd veel geopperde idee dat ze door de
eeuw en heen, nog voor de Rom einse verovering
en incorporatie, in verregaande m ate ‘R om ein s’
w aren gew orden, m oet als een latere h istoriografi
sche uitvinding w orden verw orpen. De Rom einen
bedachten een essentieel instrum ent in de integratie
en binding van deze groepen aan Rom e door het
verlenen van speciale burgerschapsstatussen, w aar
bij de onderw orpen groepen in m eer o f m indere
m ate deel uit gingen m aken van ‘R om e’ zelf (zie
hoofdstuk 7). De kracht en uniciteit van dit sys
teem b leef overigens niet onopgem erkt bij andere
spelers in de M editerranée in de republikeinse p eri
ode: de M acedonische koning Philippus V haalde
in een brief, geschreven aan de Thessalische stad
Larissa van ca. 216 v.Chr. de Rom einen aan als
lichtend voorbeeld w egens hun integratiepolitiek.
Het effect van deze politiek w as niet alleen dat de
onafhankelijke groepen door het verdeel- en heersprincipe m inder snel een gem eenschappelijke zaak
tegen Rom e hadden, m aar ook dat de aparte en
unieke relaties tussen gem eenschappen en Rom e de
centrale positie van Rom e onderstreepten. Het inte
ressante is dat in de Rom einse beeldvorm ing de
‘eigen h eid ’ van de onderw orpen Italische gem een
schappen benadrukt bleef w orden, ook toen de
gebieden al eeuw en deel uitm aakten van het
R om einse rijk. Deze nadruk op het ‘anders-zijn’
van geïntegreerde groepen resoneerde sterk m et
ideeën over de eigen Rom einse identiteit, die u it
drukkelijk w erd gedefinieerd als voortkom end uit
etnisch en cultureel diverse achtergronden: dit w as
de ideologie van R om ulus, die m ensen van diverse
herkom st bij elkaar had gebracht, door w erving
(het asylum) o f list (de Sabijnse m aagdenroof) (zie
hoofdstuk 6). De relatie tussen Rom e en Italia lag
zo niet alleen aan de oorsprong van R om einse ver

togen over de eigen identiteit en centraliteit, m aar
zou bovendien tot ver in de keizertijd een belang
rijk m odel blijven voor de positionering van Rom e
ten opzichte van de door de R om einen on derw or
pen gem eenschappen.
Maar R om e werkte ook op een m eer directe en
fysieke w ijze aan zijn centrale positie in de nieuw
vorm gegeven w ereld. Dit proces begon al vroeg
m et de toe-eigening van bestaande belangrijke cen
trale plaatsen. De Latijnse bond, een confederatie
van ongeveer dertig gem eenschappen, kw am ieder
voorjaar bijeen in het heiligdom van Jupiter Latiaris
(Jupiter van Latium ) op de M ons Albanus, de
Albaanse berg, tw intig m ijl ten zuiden van Rome.
Tijdens deze Latijnse feesten (feriae Latinae) w erd een
w itte stier geofferd en w erd het vlees verdeeld
onder de vertegenw oordigers van de aangesloten
gem eenschappen. Toen het m achtsevenw icht naar
R om e verschoof, nam deze stad de leidende rol in
de rituelen over, bou w de een tem pel in het heilig
d om en verbond dat d oor m iddel van een heilige
w eg (via sacra) m et de Via Appia, en daarm ee met
R om e zelf. De cultus van Diana in Latium on der
ging een vergelijkbare transform atie. Haar van o o r
sprong belangrijkste cultusplaats bij Ariccia, even
ten zuiden van de Albaanse berg, w as eveneens een
ontm oetingsplaats van de Latijnse bond. De centrale
rol van dit heiligdom w erd in later tijd echter
overgenom en door het heiligdom van Diana op de
Aventijn in Rom e, w aar nog in de tijd van
A ugustus de archaïsche wetteksten die de verhou
dingen tussen de inw oners van Latium en R om e
bepaalden, stonden opgesteld. Niet toevallig zou
het h eiligdom later een ideologisch brandpunt
w orden voor de kolonies die R om e stichtte.
Dit vorm de de opm aat voor het tweede proces,
het m aken van R om e zelf tot centrum . Het succes
van R om e w as ontegenzeggelijk m ede te danken
aan zijn centrale liggin g op het Italisch schierei
land. Op regionaal niveau w as er de gunstige loca
tie aan de Tiber, die in de oudheid tot ver in het
binnenland bevaarbaar w as en juist op deze plaats
doorw aadbaar w as (afb. 17.6). Bovendien lag de
stad tussen de zoutpannen aan de kust en de routes
voor transhum ance7 naar het bergachtige binnen
land (zie hoofdstuk 1 en 6). Op m acroniveau w as
de positie van het Italisch schiereiland m idden in
de M iddellandse Zee strategisch sterk. Rom es rol
als ontm oetingsplaats van culturen kom t nadrukke
lijk naar voren in de m ythische vroegste geschiede-
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7. Transhumance duidt op het ver
plaatsen van het weiden van vee, van
de dalen in de winter naar de hogergelegen bergen in de zomer.
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17.6 T ib ere ila nd, kaart uit:
G iovanni B attista Falda, Nuova
pianta et alzata della citta d i Roma
con tutte Ie strade, piazze et edi
tion de tempi [...], 1676.

8. Li vi us, Vanaf de stichting van de
stad, 1.55.5.

nis van de stad. Een voorbeeld hiervan is het al
genoem de asylum van Rom ulus.
Tegelijkertijd is het later door de Rom einen
bew ust in stand gehouden, en w ellicht ook wat
aangedikte idee dat R om e als stad boers en sim pel
w as vergeleken m et de andere grote spelers in het
m editerrane veld, w aarschijnlijk in essentie correct.
Maar het is hoe dan ook duidelijk dat het rep u bli
keinse Rom e, dat als gevolg van de expansiedrift
van zijn leidende elite aan het h oo fd van een snel
uitdijend rijk stond, behoefte had aan een steden
bouw kundige en architectonische ondersteuning
van deze nieuw e am bitie. De bestuurlijke centraliteit van Rom e m oest, in andere w oorden, w eer
spiegeld w orden in de inrichting van de stad. Dit
proces zette echter pas betrekkelijk laat in, tegen
het eind van de derde eeuw v.Chr.
De bouw van de tem pel gew ijd aan Jupiter
O ptim us M axim us neem t hierin een vroege en
fundam entele plaats in (zie hoofdstuk 6). De daar
in vereerde Capitolijnse triade w ordt evenzo in ge
nieus en effectief ingezet om de R om einse su p erio
riteit te onderstrepen. Jupiter, de oer-Italische god
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van hem el en leiderschap, w ordt hier expliciet
gekw alificeerd als de ‘beste en g roo tste’ , en boven 
dien geassocieerd met twee andere typische
(stads)patroongoden , M inerva en Ju no: een niet
m is te verstane boodschap. Volgens Livius herleid
den de R om einen de naam C apitolium op een
veelzeggende gebeurtenis: bij het graven van de
fundam enten van de tem pel zou een h oofd (caput)
gevonden zijn, w at uitgelegd w erd als een vo oraf
spiegeling van de Rom es rol als ‘h oo fd van de
w ereld ’.8
Het Capitool is topografisch en sem antisch ver
bonden m et het Forum R om anum , de centrale
plaats van de Rom einen in letterlijke zin. Dit ter
rein groeide uit tot het politieke en econom ische
hart van het Rom einse rijk. Al vanaf de stichting
van de stad m oet er een sym bolisch m iddelpunt
van de stad en, overdrachtelijk, de rest van de
w ereld zijn gew eest, de zogenoem de mundus
( ‘w ereld ’). Met de verovering van de Griekse
w ereld in de tw eede eeuw v.Chr. w erd deze archaische mundus vereenzelvigd m et de Griekse omphalos,
en om ged oop t/vertaald tot umbilicus. Niet toevallig
vlak hiernaast stond het M iliarium Aureum (de
gouden m ijlpaal), het ijkpunt van w aaruit de
w ereld w erd gem eten en de w egen hun sy m boli
sche vertrekpunt hadden. Al m et al kunnen w e
spreken van een belangrijk proces van centralise
ring en ‘rom an iserin g’ van R om e zelf in de loop
van de republikeinse periode, dat zijn (voorlopige)
eindpunt kreeg in de regeringstijd van de eerste
keizer.
5

CULTURELE VERANDERINGSPROCESSEN
EN ROM ANISERING

D oor de hierboven beschreven bew uste nadruk
konden de centrale religieuze, bestuurlijke en cul
turele structuren van R om e tot m odel w orden voor
de gem eenschappen die onder R om einse leiding
w erden gesticht o f door Rom e w aren on derw o r
pen. In de keizertijd kon bovendien het portret van
de keizer zelf, dat op verschillende m anieren over
de Rom einse w ereld w erd verspreid (standbeelden,
portretten, m edaillons, m unten, enzovoorts), ver
w ijzen naar de centrale m acht en deze zo ver van
Rom e oproepen. De m anieren w aarop deze interac
tie tussen — vanuit Rom eins p erspectief — centrum
en periferie plaatsvond, en hoe deze kon uitpak
ken, w aren echter uiterm ate verrassend en com -
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plex. De m oderne analyses van deze processen zijn
in de laatste decennia bovendien onderw erp van
een belangrijk debat, dat door historici en archeo
logen w ordt gevoerd.
Dit debat over culturele verandering en m acht,
het ‘rom aniseringsdebat’ , heeft historisch gezien
een ernstige handicap, doordat het goeddeels op
onjuiste prem issen is gebouw d. Ten eerste w aren
de vroegste form uleringen van het debat in de late
negentiende en vroege twintigste eeuw gew orteld
in koloniale denkbeelden, w aarin de overnam e van
een superieure cultuur door overw onnenen als een
logisch en ook w enselijk — w ant beschavend — p ro 
ces w erd gezien. Ten tweede w erd uitgegaan van
een directe koppeling tussen m ateriële cultuur en
haar betekenis, ofw el het idee dat de overnam e van
‘R om ein se’ objecten door niet-Rom einen gelijkge
steld kan w orden aan acceptatie van de R om einse
m acht en superioriteit. Op deze m anier is de ver
spreiding van bijvoorbeeld vaatwerk als terra sigillata
(gestem peld aardewerk) o f villa’s in ‘Rom einse
stijl’ buiten Rom e en Italië vroeger uitgelegd als
de progressieve ‘rom an iserin g’ van deze gebieden
(afb. 17.7).
Als een verdere uitw erking van dit gedachtegoed
is de notie van ‘zelf-rom anisering’ zeer populair
gew orden, w aarm ee bedoeld w ordt dat on derw or
pen gem eenschappen, en dan m et nam e hun elites,
niet zozeer gedw ongen w erden tot culturele aan
passingen, m aar dit uit zichzelf deden. De achter
liggende reden hiervoor zou dan het beh oud o f

w innen van status binnen de lokale gem eenschap
zijn door associatie m et de R om einse m acht. De
h istoricus Tacitus g a f echter aan dat ook h o o g g e 
plaatste R om einen bew ust een dergelijk begrip van
‘spon tan e’ culturele verandering voor ogen hadden,
in een beroem d gew orden passage, w aarvan het
laatste deel ook al in hoofdstuk 16 ter sprake is
gekom en:
De volgende w inter w erd besteed aan uiterst
nuttige m aatregelen. De Britten leefden verspreid
en w aren onbeschaafd en daardoor snel geneigd
tot oorlog. Om hen nu via een aangenam e
levensstijl te laten w ennen aan rust en vrede,
m aakte hij hen persoonlijk enthousiast en bo od
publiekelijk steun voor de bouw van tem pels,
m arkten en huizen. Hij prees w ie m eedeed,
w ees onw illigen terecht, en zo nam w edijver
om de eer de plaats in van dw ang.
Ook liet hij de zoons van de bovenlaag
onderw ijzen in de vrije kunsten en g a f hij aan
Brits talent de voorkeur boven Gallische geleerd
heid. Daarm ee wekte hij enthousiasm e voor w el
sprekendheid, terw ijl m en de taal der R om einen
tot dan toe had afgew ezen. In het verlengde
hiervan kreeg onze kleding prestige en kw am en
to g a ’s in zw ang. Geleidelijk zakte m en zo a f tot
verleidelijke, slechte gew oonten: brede galerijen,
stoom baden, w elverzorgde diners. M en w ist ner
gens van en sprak van ‘cultuur’ , terw ijl het deel
uitm aakte van hun slavernij.9
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17.7 D rinkschaal van terra s ig il·
lata (vo o r- en achterkant) met een
v o o rs te llin g van een drinkgelag,
gevonden in N ijm egen, Kops
Plateau, h. 12,7 cm. N ijm egen,
M useum het Valkhof.

9. Tacitus, Agricola, 21. Vertaling
Vincent Hunink.
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17.8 Theater in P ietrabbondante
(Ita lie ) met daaraan verbonden
tem pel A en B. Uit: T. Stek,
Cult places and cultural change
in Republican Italy (A m sterdam
2 009) 41, fig . 3.1.

10. Zie noot 3.

Dit duidt erop hoezeer ook dit m odel berust op
een koloniaal perspectief, w aarin R om einse leefw ij
zen per definitie als begerensw aardig w orden v o or
gesteld en hun overnam e als een fait accompli w ordt
beschouw d, w aarvoor alleen n og een geldige ver
klaring m oet w orden gezocht.
Sinds de m oderne dekolonisatie, toen de boven 
genoem de basishypotheses on geldig, o f in ieder
geval onvolledig en te eenzijdig bleken te zijn, is
gew ezen op de m ogelijke diversiteit van reacties op
de R om einse heerschappij. Zo lijken som m ige
delen van het R om einse rijk m inder sterk o f in
ieder geval op andere m anieren veranderd te zijn
dan andere gebieden. Vooral zogen oem de postk o
loniale studies hebben bovendien de m ogelijkheid
van ‘verzet’ benadrukt. Dit verzet kon gew apend
zijn, m aar ook sym bolisch, door het benadrukken
van de eigen lokale tradities en de w eigering
bepaalde elem enten van de nieuw e Rom einse
im periale cultuur over te nem en, o f juist door het
overnem en van ‘R om ein se’ cultuurelem enten om
deze vervolgens een geheel nieuw e en eigen inter
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pretatie te geven. Deze tegenbew eging is in m o d er
ne studies ontegenzeggelijk belangrijk gew eest.
Het debat heeft onder m eer tot het inzicht g e 
leid dat Rom es leidende rol in culturele zin tot de
late republiek beperkt w as, en dat R om e zelf in
deze periode een belangrijk ontw ikkelingsproces
doorm aakte. Hierbij keek het in de eerste plaats
naar Grieks-hellenistische voorbeelden, zoals b ij
voorbeeld blijkt uit de eerder geciteerde passage
van H oratius, m aar ook daarin liep de stad niet
voor op haar b u ren .10 Het eerste stenen theater van
M idden-Italië w erd bijvoorbeeld niet in Rom e,
m aar in de h oge bergen van Sam nium gebouw d,
in het m oderne Pietrabbondante (afb. 17.8 en
1 7.9). De steden van Etrurië en M agna Graecia, om
nog m aar te zw ijgen van die in het oostelijk
M iddellandse Zeegebied, konden lange tijd neerkij
ken op de onderontw ikkelde stedelijke cultuur van
R om e zelf.
De aandacht voor deze ‘rom anisering van R o m e ’
geeft het juiste belang aan het actieve proces w aar
in ‘R om ein se’ cultuur gem aakt w erd. Tegelijkertijd
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heeft de recente nadruk op lokale en regionale
eigenheden, en dan m et nam e in bepaalde provin
cies van het Rom einse rijk in het w esten, de actie
ve acculturatiesstrategieën van Rom e te zeer naar
de achtergrond gedrukt. Een niet onbelangrijk
inzicht hierbij is dat Rom e, zoals w e eerder al
zagen voor Italië, zelf vaak bew ust lijkt te hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling o f benadrukking
van regionalism e en lokale diversiteit. Het is b ij
voorbeeld aannem elijk dat Rom e een belangrijke
rol heeft gespeeld in de etnische definiëring van
verschillende overw onnen ‘volkeren’ die zich daar
vóór niet als zodanig presenteerden. Dit is onder
andere zichtbaar in het Transpadane gebied
(N oord-Italië), waar de inw oners zichzelf pas door
de R om einse verovering als Insubres en Cenom anni
— in w ezen R om einse etnische categorieën — gin 
gen zien. Nadruk op regionale eigenheden w as dus
niet per definitie tegengesteld aan een toenem ende
m ate van integratie in het R om einse rijk, m aar kon
er juist deel van uitmaken.
Tekenend voor de intrinsieke verw evenheid van

deze processen is dat de m eeste ‘verzetshelden’ in
de R om einse w ereld zelf sterk gerom aniseerd
w aren. Ze w aren Rom eins burger en bekleedden
vaak h oge posities in R om einse bestuurlijke struc
turen. A rm inius, de ‘G erm aanse’ held die in 9
n.Chr. de R om einse legioenen van Yarus versloeg,
en later als ‘H erm ann der Cherusker’ (of, in de
prachtige Engelse vertaling ‘H erm an the G erm an’)
sym bool stond voor het Duits nationalism e, w as in
alle opzichten geïntegreerd in de R om einse w ereld.
Hij sprak hoogstw aarschijnlijk vloeiend Latijn. Op
het slagveld in het T eutoburgerw oud, bij het
m oderne Kalkriese, w aar Arminius de R om einen
overw on, hebben archeologen uitsluitend R om einse
w apens gevonden, w at niets anders kan betekenen
dan dat de Germ aanse opstandelingen zelf ook
‘R om ein se’ w apens gebruikten. Dit illustreert goed
de problem atische relatie tussen m ateriële cultuur
en betekenis.
V oor een afgew ogen begrip van w at ‘rom an ise
rin g ’ inhoudt, is een perspectief nodig dat zow el
recht doet aan veranderende R om einse am bities en
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17.9 Theater in P ietrabbondante
(Ita lië ).
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17.10 Tempel van C on co rd ia in
Akragas (A grigen to, S ic ilië ).

strategieën als aan lokale reacties, interpretaties en
creaties. Deze com plexe processen kunnen w orden
gezien als een verfijnd spel w aarin het creëren van
centraliteit (en som s het betw isten daarvan) een
belangrijke rol speelt. Het Rom einse rijk is het d u i
delijkste en in dit opzicht m eest onderzochte v o or
beeld, m aar soortgelijke processen w aarin de cultu
rele interactie tussen centrum en periferie centraal
staat, speelden uiteraard ook in andere gevallen van
expansie en uitw isseling, bijvoorbeeld in de boven
genoem de Griekse en Punische w ereld en in de
hellenistische rijken.

6

KOLONIES EN CULTUREEL CON TA CT

Een goede illustratie van de problem atiek in de
R om einse w ereld betreft de rol van kolonies (coloni
ae). Kolonisatie w ordt algem een als een van de
belangrijkste factoren gezien in de verspreiding van
culturele m odellen vanuit een m oederstad. Als klei
ne bolw erken van de dom inante cultuur zouden ze
als ‘katalysatoren’ gefunctioneerd hebben in de cul
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turele veranderingsprocessen in nieuw e gebieden.
Dit geldt niet alleen voor de R om einse w ereld. In
het verleden zijn kolonies vaak voorgesteld als
kopieën van de m oederstad. Met dit in hun achter
h oofd hebben m oderne geleerden de overzeese
kolonies die gesticht w erden door Grieken van de
achtste tot de vijfde eeuw v.Chr., zelfs gebruikt als
m odel voor hun reconstructie van de oorspronke
lijke Griekse poleis. In kolonies zou im m ers het
langzaam en organisch gegroeide eindresultaat van
een lange evolutie kant en klaar zijn geïm porteerd.
Deze visie is echter problem atisch gebleken. In de
stichtingsm ythen van de kolonies w ordt w elisw aar
gerefereerd aan hun Griekse oorspron g, en inder
daad kom en de m eest indrukw ekkende voorbeelden
van Griekse tem pelarchitectuur uit Griekse kolonies
in M agna Graecia, zoals uit Akragas (het m oderne
Agrigento; afb. 17 .1 0 ) en Poseidonia (later de
Latijnse kolonie, colonia latina, Paestum , in ZuidCam panië). Dit kan niet verhullen dat er in w erke
lijkheid zeer grote variëteit en flexibiliteit bestond
in het overnem en en com bineren van culturele
m odellen van de m oedersteden en van elders.
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Bovendien kon de situatie in de loop van de tijd
sterk veranderen. Het is hetzelfde Poseidonia w aar
over A ristoxenus van Tarente, filo so o f en leerling
van onder anderen Aristoteles, in de vierde eeuw
v.Chr. zijn zorgen uitspreekt, om dat m en er geen
fatsoenlijk Grieks m eer spreekt.11
Voorheen w erden Griekse kolonies gezien als
gesloten poleis in een on bew oond o f barbaars
N ieuw W esten, in een niet te onderschatten paral
lel m et de koloniaal-w esterse perceptie van de
vroege expansie van kolonisten in Noord-A m erika.
Alles w ijst er echter op dat er intensieve interactie
m et de inheem se bevolking plaatsvond en dat er
sprake w as van w ederzijdse beïnvloeding. Op basis
van de grote lokale verschillen en de vaak zwakke
banden m et de m oedersteden heeft m en niet lang
geleden geconcludeerd dat ‘Griekse kolon isatie’ een
flexibel en divers karakter m oet hebben gehad, en
er is zelfs voorgesteld dat kolonisatie geen accurate
benam ing is voor de oude overzeese Griekse
nederzettingen.
Rom einse kolonisatie is traditioneel als een veel
sterker hiërarchisch georganiseerde staatsonderne
m ing beschouw d. Voor de latere republiek en kei
zertijd is dit terecht: belangrijke leiders en keizers
stichtten bijvoorbeeld kolonies voor veteranen, die
vaak bovendien de naam droegen van de stichter
(C olonia Julia, enzovoorts). Gebouw en en institu
ties van deze kolonies refereerden vaak bew ust aan
de m oederstad Rom e. Het is echter een m isver
stand om te denken dat kolonies kleine kopieën
van Rom e w aren, en dat geldt des te m eer voor de
vroegere perioden van R om einse kolonisatie. Het
beeld van kolonies als kleine Rom es, en hun lei
dende rol in de verspreiding van Rom einse im peri
ale cultuur, kom t nam elijk niet in de laatste plaats
voort uit de onkritische lezing van een p assage uit
Aulus Gellius, Rom eins schrijver uit de tweede
eeuw n.Chr. (zie hoofdstuk 11). In zijn Noctes
Atticae bespreekt deze auteur de verschillen tussen
kolonies en municipia (steden waarvan de bew oners
beperkt burgerrecht hadden):
Maar de relatie van kolonies (tot Rom e) is
anders. W ant zij krijgen het burgerschap niet
vanuit een situatie w aarin zij dat niet hadden,
noch groeien zij uit hun eigen w ortels op, m aar
zij zijn in zekere zin aftakkingen van onze staat
en hebben alle wetten en instituties van het
R om einse volk, niet die van hun eigen keuze.

Deze situatie, hoew el beperkter en m inder vrij
(dan municipia), w ordt desalniettem in toch als
verkieslijk en prestigieuzer gezien vanw ege de
grootsheid en voornaam heid van het Rom einse
volk, w aarvan deze kolonies w elhaast kleine
kopieën en een soort van representaties lijken te
zijn, en ook om dat de rechten van de municipia
obsoleet zijn gew orden en vergeten, en door
deze onw etendheid kunnen ze niet m eer
gebruikt w o rd en .12
In deze passage w ordt gew oonlijk alleen gekeken
naar de form ulering ‘kleine kopieën en representa
ties’ (effigies parvae simulacraque), en deze uitdrukking
heeft een w elhaast iconische status gekregen in de
m oderne beeldvorm ing van R om einse kolonisatie
in zow el de republikeinse periode als de keizertijd.
Met de passage in de hand w ordt ook vaak het
idee opgew orpen dat kolonies ook de fysieke ken
m erken van de stad R om e (forum, C apitolium ,
enzovoorts) in het klein zouden kopiëren. Op zijn
beurt heeft dit beeld de interpretatie van de
archeologische resten van kolonies beïnvloed. De
beste illustratie hiervan is de kolonie Cosa, die in
273 v.Chr. w erd gesticht in Etrurië. In de structu
ren die zij opgroeven, herkenden de Amerikaanse
opgravers aanvankelijk een C apitolium tem pel, een
auguraculum (een ritueel afgebakende plaats van
w aaruit de vlucht van de vogels bestudeerd w erd ),
een forum en een vergaderplaats die bij de stichting
aangelegd zouden zijn. Recenter onderzoek w ijst
echter uit dat veel van deze elementen uit later tijd
dateren en niet eenduidig als typisch aan de stad
R om e ontleende structuren kunnen w orden geïn
terpreteerd. De vraag rijst dus in hoeverre de k olo
nie ‘R om ein s’ w as o f oogde. O nderzoek naar ande
re vroege kolonies steunt deze tw ijfels. Zo zijn b ij
voorbeeld Capitolium tem pels, vaak gezien als een
van de belangrijkste verw ijzingen naar R om e en
zijn m acht, nauw elijks bekend uit de periode vóór
de late republiek.
Het probleem is uiteraard dat een p assage als die
van Aulus Gellius, hoe aantrekkelijk het beeld dat
deze oproept ook m ag zijn, niet gebruikt kan w o r
den als directe inform atiebron voor het uiterlijk
van kolonies en zeker niet voor een periode die
eeuw en lag voordat Gellius schreef. De context van
de passage geeft hierover uitsluitsel: ze m oet
begrepen w orden in een specifiek vertoog over de
voor- en nadelen van verschillende statussen van
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11. Aristoxenus, Fragment, 124
(ed. F. Wehrli, 1945).
12. Aulus Gellius, Noctes Atticae,
16.13.8-9. Vertaling TS.
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1 7 .1 1 Een van de pocola deorum.
Uit: T. Stek, Cult places and cultu
ral change in Republican Italy
(Am sterdam 2009) 139, fig . 7.5.

Rom einse gem eenschappen in G ellius’ tijd, die
w einig tot niets van doen hebben m et de aard en
de uiterlijke verschijning van kolonies in vroegere
tijden. Bovendien legt Gellius de nadruk op de
ogenschijnlijke gelijkenis van koloniale gem een
schappen m et het R om einse volk (ofw el ‘staat’) en
niet m et de stad R om e, zoals m eestal geparafraseerd
w ordt. Dit verschil is niet onbelangrijk. Ju ist de
verm eende fysieke gelijkenis van kolonies m et de
stad en stedelijkheid van Rom e is een belangrijk
argum ent gew eest om kolonies als katalysatoren in
de verspreiding van Rom einse culturele m odellen
te zien.
H oew el de fysieke gelijkenis van de vroege
kolonies aan Rom e hierm ee ter discussie kom t te
staan, is het niet nodig te tw ijfelen aan de centraliteit van Rom e voor deze koloniale gem eensch ap
pen. Vanaf de vroegste stichtingen zijn er w el
degelijk aanw ijzingen dat de kolonisten een idee
koesterden van R om e als centrum. Een voorbeeld
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vorm en de zogenaam de pocola deorum ofw el ‘godenbekers’ van zwart gevernist aardew erk, een typisch
product van R om e en Latium in de derde eeuw
v.Chr. (afb. 1 7 .1 1 ). In w itte verf w erden daarop in
het Latijn de nam en van de belangrijkste, archa
ïsche R om einse goden geschilderd, en in som m ige
gevallen w erd de bodem gestem peld m et een
R om einse m unt. Kolonisten w ijdden deze bekers o f
schalen in heiligdom m en o f nam en ze zelfs m ee
het g raf in. Een ander voorbeeld is het vernoem en
van w ijken o f dorpen naar delen van Rom e: zo is
er een vicus Esquilinus (Esquilijnsdorp) uit de derde
eeuw v.Chr. overgeleverd bij de kolonie Cales, het
m oderne Calvi Risorta bij Caserta, en later in
A rim inum (Rim ini) ook een vicus Dianius, een w ijk
genoem d naar Diana. Ook het legendarische stichtingsritueel van Rom e, R om ulus die m et de ploeg
een vore trekt, een zogeheten sulcus primigenius (zie
hoofdstuk 6), en daarm ee de contouren van de
toekom stige stad vastlegt, krijgt in de latere kolon i
ale ideologie een belangrijke rol.
Uit inscripties behorend bij altaren gevonden in
verschillende kolonies, zoals N arbo (N arbonne),
Salona (Solin aan de Dalm atische kust vlakbij Split)
en A rim inum , blijkt dat de oude rituele w etten die
in het heiligdom van Diana op de Aventijn in
R om e w aren opgesteld tot ver in de keizertijd als
m odel dienden voor de kolonies. Ook hier gaat het
om een com binatie van bestaande m odellen en
lokale inventiviteit: in de inscripties staat eerst een
aantal specifiek lokale bepalingen, en dan volgt de
form ulering dat de rest ‘op dezelfde m anier als in
het h eiligdom van Diana op de A ventijn’ u itge
voerd diende te w orden. De altaren m et hun
inscripties zijn naar alle w aarschijnlijkheid het
resultaat van lokale initiatieven, en niet van v o o r
schriften van bovenaf. Het feit dat in drie verschil
lende kolonies en in verschillende perioden w ordt
verw ezen naar hetzelfde R om einse voorbeeld, laat
zien dat er op de een o f andere m anier consensus
bestond over m odellen om een beeld van Rom e op
te roepen.
G elijksoortige processen w aarin bepaalde ele
m enten in R om e lokaal vertaald zijn, zien w e op
een publiek altaar dat opgesteld w as in Carthago,
als Rom einse stad opnieuw op geb o u w d door Julius
Caesar. Het altaar lijkt een lokale interpretatie van
verschillende m onum enten in Rom e. Op één zijde
zien w e een zittende vrouw elijke figuur om rin gd
door vruchtbaarheidssym bolen, een scène die dui-
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17.12 R eliëf u it Carthago met
afbeelding van een g o din (Pax of
Tellus?), h. 1,18 m. Rome, M useo
d e lI’Ara Pacis (kopie naar een o ri
gineel in Tunis, Bardo M useum ,
inv.nr. 63.388).

17.13 Rome, Ara Pacis Augustae,
reliëf van de om he iningsm u ur,
o o rs p ro n k e lijk de oostzijde, m et de
de zogenaam de godin Tellus. 13 -9
v.Chr. Rome, M useo d e lI’Ara Pacis.
Zie ook afb. 9.12.
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delijk op het Tellusreliëf van de Ara Pacis in R om e
is gebaseerd (afb. 17.12 en 1 7.13; zie ook h o o fd 
stuk 9 en afb. 9 .8 , 9.9 en 9 .1 2 ). Op het Carthaagse
reliëf zijn de personificaties van de w inden vervan
gen door een triton (zeem eerm an) en een godin
die een toorts draagt, m ogelijk lokaal belangrijke
goden. Op de andere zijde van het paneel zijn
Mars Ultor, Yenus en Divus Julius (de vergo dd e
lijkte Julius Caesar) afgebeeld, die citaten m oeten
zijn gew eest van de sculpturen in het gevelveld
van de tem pel van Mars U ltor op het forum van
A ugustus in Rom e (zie afb. 1 4 .1 1 ). Het Carthaagse
m onum ent com bineert dus elem enten van twee
van de belangrijkste augusteïsche m onum enten in
Rom e, m aar doet dit op een originele en lokaal
specifieke m anier: niet alleen in de juxtapositie van
deze scènes, m aar ook in de toevoeging van lokale
elementen. In de w oorden van Mary Beard, Joh n
N orth en Sim on Price, ‘drukte de colonia haar eigen
versie van R om einse identiteit uit, door een crea
tieve im itatie van R om e zelf’. 13
In al deze gevallen gaat het dus nadrukkelijk om
een creatief proces, waarbij associaties m et elem en
ten van de stad R om e (goden, rituelen, topografie)
w orden opgeroepen zonder dat daarbij sprake is
van het direct kopiëren van de situatie in de
hoofdstad. Terwijl de koloniale cultuur dikw ijls
refereerde aan een archaïserend en traditionalistisch
beeld van Rom e, keek R om e zelf op hetzelfde
m om en t naar de nieuw ste m odes uit m et nam e het
oostelijke m editerrane gebied. Koloniale gem een
schappen keken m et andere w oorden naar een
sym bolisch Rom e, dat zij zelf op verschillende
m anieren opriepen en herinterpreteerden.

7

13. M. Beard, J. North. S. Price,
Religions of Rome: a history
(Cambridge 1998) 333.
14. Vindolanda Tablet\\.255, 11-12.
15. Corpus Inscriptionum Latinarum
(CIL), 13.8732.
16. Ibidem, 12.2448.
17. Ibidem, 12.4377.
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U it de bovenstaande uitw erking van de verhouding
tussen centrum en periferie blijkt de flexibiliteit en
veranderlijkheid van die verhouding. Maar tegelij
kertijd is duidelijk gew orden dat gem eensch appe
lijke culturele m odellen en de bew uste referentie
daaraan in de m eest afgelegen plaatsen, van groot
belang waren. Uiteindelijk zou dit resulteren in een
w ereld die voor iedere inw oner herkenbaarder en
vaak ook toegankelijker w as dan voorheen. Zo
ontstond het bekende beeld van de ‘u niversele’
R om einse cultuur, w aarin het verschil tussen cen
trum en periferie gering w as. Ook ver buiten
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R om e w aren im m ers herkenbare bouw w erken te
vinden als legerkam pen, tem pels en am fitheaters.
Daarnaast w as er een voor iedereen overal herken
bare godenw ereld. Dat laatste zou m et de opkom st
van het christendom in de late oudheid n og verder
versterkt w orden (zie hoofdstuk 2 3 ). Brieven die
zijn gevonden aan de uiterste noordgrens van het
rijk, de zogenoem de Vindolanda-tabletten, laten
zien hoezeer R om einen aan de grens probeerden
de norm en van het centrum te handhaven, door
bijvoorbeeld festivals te blijven vieren en te zorgen
voor de aanw ezigheid van ‘M assische w ijn ’ , de
beroem de R om einse vissaus garum o f specifiek
Rom einse kledingstukken als palliola (dunne h o o fd 
doek voor vrouw en) o f tunieken. Tegelijkertijd
m aken opm erkingen als ‘om dat je w eet dat ik die
hier niet goed kan bem ach tigen’ juist duidelijk dat
m ensen zich bew ust w aren aan de rand van de
w ereld terechtgekom en te zijn .14
Die ‘gem eenschappelijkheid’ is nauw verw even
m et een toegenom en m obiliteit — processen die
elkaar versterken. Daarbij speelden de regelm atige
verplaatsingen van soldaten en handelaren een
belangrijke rol. Zo blijkt uit overgebleven graf
inscripties bijvoorbeeld dat in N ijm egen twee
Spaanse broers (Titus Aurelius Flavus en Marcus
Aurelius Festus) begraven z ijn ,15 dat een Syrische
handelaar in Gallië kon ein d ig en ,16 en dat een vrij
gelatene uit Tarragona uiteindelijk stierf als eige
naar van de taverne ‘De Gallische H aan’ in Gallia
Narbonensis.17
Een belangrijke rol voor het sterk verkleinen van
afstanden, al ging het natuurlijk in de eerste plaats
om een psychologische verkleining, w as w eggelegd
voor het efficiënte Rom einse w egennet. Het net
m aakte snellere verplaatsingen dan voorheen m o g e 
lijk en b o o d reizigers pleisterplaatsen en vooral
m eer veiligheid.
Niets van dit alles w eerspreekt overigens de
absolute superieure positie van de stad R om e b in 
nen het ‘geünificeerde’ Rom einse rijk. Er w as
voortdurend discussie over de toegankelijkheid tot
de leidende klasse en het R om einse burgerschap.
Rom einse burgers hadden im m ers m eer rechten. In
122 v.Chr. kon de consul Gaius Fannius n og d em a
gogisch w aarschuw en tegen het schenken van het
R om einse burgerschap aan de Latijnen, om dat de
‘autochtone’ Rom einen dan ze lf geen plaats m eer
in het theater en bij festivals zouden hebben. M aar
in 48 n.Chr. kon keizer Claudius pleiten voor de
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toelating van Galliërs in de senaat onder verw ijzing
naar de Latijnse en andere Italische herkom sten van
de R om einse leidende klasse in zijn tijd, de ‘Sabijnse ’ Claudius zelf inbegrepen. Deze discussie ein dig
de pas in 212 n.Chr. m et de Constitutio Antoniniana,
w aarin alle vrije m annen binnen het rijk burger
w erden. R om eins recht w as dom inant over lokale
w etgeving. En het volk van Rom e dat hierm ee zijn
geprivilegieerde positie verloor, w erd, m eer dan de
inw oners van welke stad dan ook, m et brood, spe
len, baden en triom ftochten tevreden gehouden.
Zoals de tw eede-eeuw se redenaar Aelius Aristides
in een lofrede op Rom e stelde:
W at een stad voor zijn grenzen en dom einen is,
dat is deze stad voor de hele wereld. Deze is
im m ers aangew ezen als de algem ene hoofdstad
van het rijk. Je zou kunnen zeggen dat alle
om w onen den o f w ie in staatkundige zin in een
ander land w oont sam enkom en ron d een en
dezelfde burcht. Zij heeft nooit iem and afgew e
zen en neem t juist de m ensen van de aarde op
zoals de grond van de aarde iedereen draagt.18

M aar ook deze centrale rol zou niet eeuw ig duren.
Toen keizer Diocletianus aan het einde van de der
de eeuw n.Chr. de Tetrarchie instelde, w aarna het
rijk niet m eer d oor één m aar door vier keizers
w erd bestuurd, twee hoofdkeizers, de augusti, en
twee caesares, versch o of die rol naar nieuw e h oo fd 
steden. In de vierde eeuw Teek de h oofdstad van
het rijk daar te zijn, w aar de twee augusti elkaar
on tm oetten’. 19 Verschuivingen van de politieke
m acht naar steden als Trier, Constantinopel en
Ravenna bleken onverm ijdelijk. Toch w ist Rom e,
m eer nog dan Athene eeuw en daarvoor, een cen
trale culturele status te behouden. De stad van de
pausen, ‘de eeuw ige stad ’, een van de h oo gtep u n 
ten van de Grand Tour: er zijn w einig steden die
zo lang een centrale plaats in de w ereld hebben
w eten te claim en. De voorspelling die Yergilius in
zijn Aeneïs Jupiter in de m ond legde, bleek niet
zover van de w aarheid a f te liggen. Aan de R om ei
nen, zo stelde de op p ergod ‘stel ik geen paal en
perk in m acht en tijd; hun g eef ik een rijk zonder
ein de’.20 Een centralere positie kon geen antieke
stad zich wensen.

18. Aelius Aristides, Eis Romên, 58.
Vertaling Olivier Hekster en Eric
Moormann, Ooggetuigen van het
Romeinse rijk (Amsterdam 2008) 140.
19. Panegyrici Latini, 11 (3).2.
20. Vergilius, Aeneis, 1.279.
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