Hoe verkoop je een troonopvolger?
Poëzie, Politiek, Propaganda in de
laat-Romeinse oudheid

Claudius
Claudinius
(ca. 370 – ca.
404)
In het huidige Engeland bezit het koningshuis geen politieke macht, maar heeft
wel de status van nationale totempaal. Engelse historici en sociologen, die ten
aanzien van hún koningshuis minder aan taboegevoelens leden dan hun
Nederlandse collega’s, hebben onderzocht hoe koninklijke feestdagen, zoals de
kroning van Elizabeth of het huwelijk van Lady Di, zijn geënsceneerd en welke
effecten bij het publiek werden nagestreefd en bereikt. Boeiende
onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in een boek dat de realistische, voor
sommige lezers cynische, titel droeg: The Selling of a Monarchy (’De Verkoop van
een Vorstenhuis’). Een reportage van een koninklijk feest heeft nu eenmaal
bepaalde raakvlakken met reclame-televisie. De titel van bovengenoemd boek
vormt trouwens, evenals de titel van dit opstel, een zinspeling op een studie die in
Amerika over presidentsverkiezingen geschreven werd: How to Sell a President?
Koninkrijken kennen altijd vele ceremoniële bijeenkomsten, feesten,
herdenkingen, en bij al die gelegenheden werd en wordt het woord gevoerd. In de
klassieke retorica noemt men dergelijke gelegenheids-speeches panegyrische
redevoeringen, een term afkomstig van het Griekse woord ‘panegyrikon’ dat
algemene (feest)vergadering betekent. Nog altijd neemt bij plechtigheden als

ambtsaanvaarding, aankomst, huwelijk, verjaardag, begrafenis e.d. van een
staatshoofd een officiële spreker het woord. Nu is het opmerkelijk dat de
Romeinse dichter Claudius Claudianus, de held van ons verhaal, ook veel van dit
soort speeches heeft gehouden, maar dan in poëtisch-metrische vorm (de
dactylische hexameter die ook voor het epos werd gebruikt). Aan het hof van de
jonge keizer Honorius te Milaan trad hij op als ‘poet laureate’ (dichter des
vaderlands) in de jaren 396-404 na Christus. Honorius was in 395 tien jaar oud
toen hij zijn vader, de beroemde christen-keizer Theodosius, opvolgde die op 17
januari van dat jaar plotseling gestorven was. Van de dichter Claudianus zijn een
tiental ceremoniële, poëtische voordrachten bewaard gebleven. Men heeft wel
eens verondersteld dat er van hogerhand roofbouw op de dichter is gepleegd.
Zo’n groot aantal speeches en ceremoniën binnen tien jaar aan een en hetzelfde
hof is géén blijk van grote populariteit van de keizerlijke familie, integendeel, het
is een symptoom van de wankelheid van de troon. Al deze feesten en
redevoeringen hebben tot functie de bevolking en de partijen rond de troon te
verenigen en de plaats van de vorst als centrum van de macht of van de nationale
eenheid te benadrukken.
De strikt literaire, antiek-retorische theorie van de panegyrische speech is naar
moderne maatstaven naïef en misleidend. De schuld hiervan ligt bij de grote
Aristoteles die in zijn bespreking van dit soort redevoeringen het publiek louter
als toeschouwer definiëerde en de speech louter als pronkspeech, een verbaal
huzarenstukje, voorloper van ‘l’art pour l’art’ en a-politieke ‘belles lettres’.
Aristoteles heeft vermoedelijk aan de sofistische virtuositeit van zijn tijd gedacht
en aan de Griekse stadsstaat van 1500 burgers, niet aan een miljoenenpubliek dat
door massa-media kan worden gemanipuleerd. Tegenwoordig hebben moderne
historici veel meer aandacht voor de politieke, massa-psychologische effecten van
parades en speeches rond koningen en presidenten, rond Führer en Duce. Zo
noemen Engelse historici, verenigd in het Engelse tijdschrift Past and Present,
een drietal elementen die bij ceremoniële gelegenheden rond keizers en koningen
e.d. een rol spelen en ook in dit opstel over Claudianus en Honorius
achtereenvolgens aan de orde zullen komen: 1. charisma van het staatshoofd, zijn
majesteit in de meest letterlijke betekenis van superioriteit, 2. consensus, de
brede instemming van de onderdanen waardoor de troon wordt gesteund, 3.
uitvinden van tradities.
Charisma

Charisma is aanwezig wanneer bepaalde instellingen, functies, personen of
symbolen geacht worden in verbinding te staan met bovennatuurlijke, hogere
machten, met god of goden. De keizer, de koning is goddelijk. Al bij de Griekse
dichter Homerus zijn koningen de speciale beschermelingen van oppergod Zeus.
Alexander de Grote zal zijn goddelijkheid en heerserscultus overnemen van het
Perzische vorstenhuis. Romeinse keizers zijn ofwel zelf goden ofwel zij zijn keizer
door gods genade en uitverkiezing. Ook in de Middeleeuwen en in later tijd is dit
charismatisch denken en voelen bewaard gebleven. Men wordt nog steeds tot
koning gewijd of is Koningin bij de Gratie Gods. Het spreekt vanzelf dat naarmate
een samenleving in de 19e en 20e eeuw minder godsdienstig wordt en God hoe
langer hoe meer dood gaat, deze bron van charisma voor het moderne
koningschap gaat opdrogen. Toen God stierf, werd gelukkig de beeldbuis
geboren; de religieuze maskerade kon worden vervangen door imago-vorming,
cultus en reclame via massa-media.
Consensus
De tweede kracht die bij uitstek de vorstentroon ondersteunt, is consensus: de
saamhorigheid en eensgezindheid van denken en handelen van verschillende
individuen, klassen of bevolkingsgroepen die één bepaalde opvatting zijn
toegedaan. Deze consensus komt veelal tot uitdrukking in lofprijzing (of
veroordeling), verering (of verkettering), bloemenhulde of rookbom, en maakt
zich kenbaar via toejuichingen (acclamatio, zoals de technische Latijnse term
luidt) of gejoel. Consensus per acclamatie is een vrij irrationeel, emotioneel
gebeuren dat voor de meest uiteenlopende doelen kan worden opgeroepen: in de
Roomse kerk zingt of zong men de hymne Te Deum Laudamus, Te Dominum
Confitemur (‘God, wij prijzen U, wij bekennen U als Heer’), in Nazi-Duitsland
kende men ‘Das Bekenntnis der Gefolgschaft zum Führer’, Nederland kende een
bejubelde elf-provinciëntocht van de kroonprins met zijn Argentijnse bruid,
dochter van een politieke misdadiger. In de Oudheid werd bij
bisschopsverkiezingen, als het kerkvolk in één grote kreet iemand tot bisschop
uitriep, deze eenstemmigheid als teken van goddelijke ingeving beschouwd:
vandaar de zegswijze vox populi vox dei (‘de stem des volks is de stem Gods’).
Het politiek belang van consensus had ook praktische gevolgen voor de
ontwikkeling van kunst en literatuur in de Romeinse keizertijd en latere perioden.
Wil men aan consensus in concreto vorm geven, dan moet men het ‘toneel’, de
architectuur van representatieve gebouwen aanpassen, grote basilica’s bouwen

(of een stadion afhuren) teneinde omvangrijke menigtes rond de troon te kunnen
opstellen. Diverse triomfbogen en erezuilen uit Romeinse tijd zijn met reliëfs
versierd waarop volksmassa’s bij keizerlijke plechtigheden staan afgebeeld.
Dergelijke openbare reliëfs zijn te vergelijken met televisiebeelden en persfoto’s
van défilé’s, koninklijke rijtoeren en aankomsten: het publiek langs de straten is
een beeld van consensus. De Romeinse dichter Claudianus beschrijft herhaaldelijk
de massale opkomst van het publiek bij de keizerlijke parade. Zijn panegyrische
voordracht was onderdeel van de ceremonie en tegelijk de verheerlijkende
reportage ervan (vgl. zijn gedicht op het derde consulaat van Honorius, vs.
126-130):
quanti tum iuvenes, quantae sprevere pudorem
spectandi studio matres, puerisque severi
certavere senes cum tu genitoris amico
exceptus gremio mediam veherere per urbem
velaretque pios communis laurea currus.
Hoeveel mannen en vrouwen hebben toen niet hun schroom overwonnen uit hun
zucht om te kijken; kinderen en strenge grijsaards verdrongen elkaar toen U
[Honorius], vriendschappelijk getild op de schoot van Uw vader, dwars door de
stad [Milaan] reed en een lauwerkrans gemeenschappelijk de heilige wagen
bedekte.
In de literatuur kan de consensus-gedachte op vele manieren worden
geconcretiseerd. Claudianus beschrijft, zoals gezegd, dikwijls in zijn voordrachten
de belangstelling van de toestromende volksmassa bij keizerlijke parades. Soms
verleent hij in zijn gedichten de godin Roma het woord, die prijst, klaagt of vraagt
en in de meest letterlijke zin als vox dei de stem des volks vertegenwoordigt. Ook
de natuur kan zijn consensus betuigen: als de jonge keizer Honorius midden in de
winter Italië betreedt, dan zullen in de poëzie alle rozen ontspruiten. Voor
oudhistorici is deze dichterlijke mededeling een probleem geweest, want zij
wisten uit andere bron dat het hartje winter was. Maar in panegyrische teksten
bloeien de bloemen in consensus met de heerser, ook in wintertijd. Het is ook
altijd mooi weer als de vorst verschijnt. Deze meteorologische consensus is
bijvoorbeeld verwoord in een ode van de Romeinse dichter Horatius (IV 5): als
keizer Augustus weer in Rome terugkeert, toont zich de lente-aanblik van de dag.
Welke oudere Nederlandse lezer van Horatius moet niet denken aan het bekende
oranjezonnetje dat tijdens défilé’s zo vaak boven paleis Soestdijk door de wolken

heenbrak? Dieren kan men eveneens in eensgezinde onderwerping aan de
heerser afbeelden; ook goden, orakels en juichende nimfen verkondigen bij
Claudianus eensgezind de opkomst van de Heer! Zelfs een kosmische consensus
kan zich voordoen, wanneer bijvoorbeeld de sterrenbeelden plaats maken voor de
gestorven keizer als nieuwe ster. Deze laatste traditie is ook weer in christelijke
gezangen overgenomen: omnes angeli et archangeli (‘alle engelen en
aartsengelen’) zingen de lof van God in het Te Deum. Over Claudianus is eens
ietwat boosaardig opgemerkt dat de dichter een uniek talent bezat om het begrip
‘alle’ of ‘alles’ te concretiseren en te variëren.
Uitgevonden tradities
Naast charisma en consensus speelt het verschijnsel van uitgevonden tradities
een grote rol in panegyrische teksten en ceremoniën. Er bestaan handelingen met
vaste regels en van een rituele of symbolische aard, die bepaalde normen of
waarden willen uitdragen en door middel van herhaling een continuïteit met het
verleden suggereren, natuurlijk met een passend historisch verleden. Nu is bij
uitgevonden tradities de continuïteit fictief; deze is geënsceneerd, geregisseerd,
bekokstoofd.. Uitgevonden tradities vormen een respons op nieuwe situaties; de
respons neemt de vorm aan van een verwijzing naar oude situaties en creëert
aldus door de herhaling haar eigen verleden. Initiatieven om tradities uit te
vinden en nieuw leven in te blazen zijn vaak een aanwijzing dat een breuk, een
crisis zich heeft voorgedaan.
De pogingen van keizer Augustus om de oude Romeinse zeden en gebruiken weer
in ere te herstellen na de chaos van de burgeroorlogen, zijn een voorbeeld van
restauratie-politiek waarmee hij tevens aan zijn alleenheerschappij een
republikeins tintje wilde geven. Het epos Aeneis van Vergilius is onderdeel van
deze politiek-restauratieve stroming, want dit dichtwerk gaf aan Augustus en aan
het Romeinse volk een roemvol en voorbeeldig verleden. In de vierde eeuw na
Christus wordt men met vele restauratieve tendenzen geconfronteerd. In de
derde eeuw waren de Romeinse staat, maatschappij en cultuur gedurende zeker
vijftig jaar ontwricht geweest. Vanwege deze breuk – in de jaren 230-280 na
Christus – spreekt men heden ten dage van een nieuwe periode in de WestEuropese geschiedenis, namelijk de periode van de Late Oudheid. Aan het eind
van de derde eeuw is Diocletianus de keizer die de Romeinse staat opnieuw
grondvestte en de Romeinse religie en beschaving hernieuwde. Vanaf dat moment
beginnen weer de officiële ceremoniëlen met hun panegyrische redevoeringen die

verbindingen leggen, continuïteit suggereren met twee geschikte perioden uit het
Romeinse verleden: de oud-Romeinse republiek (vandaar dat ook keizers in de
vierde eeuw na Chr. nog steeds gevierd willen worden als consul), en het tijdperk
van de vijf goede keizers uit de tweede eeuw na Chr., in het bijzonder Trajanus en
Marcus Aurelius. In zijn poëtische voordrachten suggereert Claudianus
bijvoorbeeld continuïteit tussen Trajanus en Theodosius, zelfs een (feitelijk niet
bestaande) familieband tussen beiden omdat zij alletwee uit Spanje komen.
Motieven uit een lofrede ter ere van Trajanus worden door Claudianus
overgenomen ten bate van Theodosius en diens familie. De Aeneis van Vergilius
vervlecht hij in zijn panegyriek; aldus wordt de historische breuk van de derde
eeuw verdoezeld en vergeten. Het consulaat van de keizer en de gehele
republikeinse ceremonie eromheen is een hervonden traditie, die door Claudianus
op literair-traditionele wijze wordt bezongen in zijn lofdichten op het derde,
vierde, zesde consulaat van Honorius en in andere gelegenheidspoëzie van zijn
hand (bijvoorbeeld op het huwelijk van Honorius).
Na deze korte bespreking van charisma, consensus en uitgevonden tradities zal ik
een aantal ceremoniële teksten van Claudianus aan de orde stellen die alle tot
doel hadden de opvolging van Theodosius door de jeugdige Honorius te steunen
en te legitimeren.
De hemelvaart van keizer Theodosius.
nec plura locutus,
sicut erat, liquido signavit tramite nubes
ingrediturque globum Lunae…
machina laxatur caeli rutilaeque patescunt
sponte fores…
hij [Theodosius] sprak niet meer;
zoals hij was, heeft hij met een lichtspoor de wolken
getekend en nadert de bol van de Maan…
het hemelgewelf ontsluit zich, roodglanzende deuren
openen zich spontaan…
In deze tekst uit de lofzang op het derde consulaat van Honorius (vs. 162 e.v.) is
sprake van kosmische consensus: de hemel gaat vanzelf open om de gestorven
heerser te ontvangen. Het geciteerde fragment is niet allereerst en louter een

literair-maniëristisch kunststukje. Er is een belangrijk politiek aspect mee
verbonden: de gestorven keizer werd heilig verklaard door zijn opvolger, die zich
als het ware legitimeerde als ‘zoon van de goddelijke’ door de officiële
consecratie uit te spreken. In Claudianus’ tekst zijn een aantal literaire motieven
uit vroegere Romeinse dichters verwerkt: het lichtspoor als van een meteoor of
vallende ster dat langs de wolken wordt getrokken (ook bij Vergilius en Ovidius).
Het idee dat belangrijke staatslieden na hun dood in een soort hemel worden
opgenomen, is vooral populair geworden via het geschrift van de republikeinse
redenaar, filosoof en staatsman Cicero, getiteld De droom van Scipio, dat in
Claudianus’ tijd opnieuw becommentariëerd werd.
De zinsnede ‘de hemel ontsluit zich en de deuren openen zich spontaan’ is in de
kern vrij vaag geformuleerd. Claudianus had in zijn tijd rekening te houden met
een gemengd publiek van christenen (het keizerlijk hof na Constantijn de Grote
was officiëel christelijk) en niet-christenen (de heidense Romeinse adel). Bij de
geciteerde dichtregel kan men denken aan de christelijke hemelpoort of aan de
Olympus van de heidense god Jupiter. Deze vaagheid is niet toevallig. Op
eigentijdse afbeeldingen van de vergoddelijking van keizer Augustus ziet men
veel heidens-mythologische folklore. Wanneer in de kunst uit het eind van de
vierde eeuw na Chr. de keizer ergens in de nok van de hemel wordt afgebeeld,
verschijnt hij vaak alléén, zonder heidens-mythologische randfiguren. Een zelfde
vage, open voorstelling treft men aan in de voordrachten van Claudianus. De
bedoeling hiervan was ongetwijfeld het bereiken van een soort cultureleconfessionele consensus. In moderne termen uitgedrukt, wil men een christelijke
bloedgroep en een heidense bloedgroep met elkaar vermengen, dan moet men zo
veel mogelijk specifieke rituelen en folklore vervagen of weglaten. Een te
specifieke folklore van de ene bloedgroep (bijvoorbeeld een algemene
vergadering die opent of een troonrede die sluit met een gebed) roept teveel
emotionele weerstanden op bij de andere.
Claudianus’ vage voorstelling van Theodosius’ tenhemelopneming is vergelijkbaar
met een zinsnede uit een preek van de kerkvader Ambrosius. In het jaar dat
Theodosius stierf, was Ambrosius bisschop van Milaan en hij heeft in 395, toen de
stoffelijke resten van de keizer naar Constantinopel zouden worden overgebracht,
een officiële preek gehouden over de dood van dit staatshoofd. De heidense
dichter Claudianus en de christelijke bisschop steunden beiden de troon van
Honorius, en Ambrosius merkte in zijn preek op (39): ‘Theodosius verblijft nu in

het licht en gloriëert in de gemeenschap der heiligen. Daar omarmt hij nu
Gratianus’ [zijn keizerlijke voorganger]. Ook in de preek wordt gezinspeeld op de
Ciceroniaanse idee dat grote staatslieden elkaar in de hemel weerzien. ‘Een
machtiger, een nu roemvoller Theodosius,’ roept de bisschop van de kansel (56),
‘keert terug, begeleid door een schare van engelen en vergezeld van een drom
van heiligen.’ De escorte van engelen en heiligen wordt in de Latijnse preek
uitgedrukt door het werkwoord deducere, een ceremoniële term die eeuwen
tevoren in de Romeinse republiek het escorteren van een belangrijk politicus
aanduidde. De officiêle term werd door Ambrosius overgedragen op de lijkstoet,
die aldus als een triomftocht wordt voorgesteld. Een rooms-katholieke lijkdienst
kan nu nog besloten worden door de koorzang bij het uitdragen van het lijk: in
paradisum deducant te angeli (‘mogen de engelen U naar het paradijs geleiden’).
De jonge troonopvolger Honorius
De grote ramp die in januari 395 zowel het christelijk hof te Milaan als de
Milanese bisschop Ambrosius trof, was de plotselinge dood van de sterke keizer
Theodosius. De jongste zoon, Honorius, door zijn vader voorbestemd als
troonopvolger in het Westen, moest nog elf jaar worden. Theodosius, die zelf op
middelbare leeftijd tot keizer was uitgeroepen, had dynastieke ambities en wilde
zijn twee zonen op de troon, de oudste, Arcadius, in het Oosten, Honorius in het
Westen. De dynastieke politiek werd ook door de kunst ondersteund. In
afbeeldingen en teksten werd de gelijkenis tussen vader en zoon (zonen) zo veel
mogelijk benadrukt, zoals wel vaker een regerend vorst(in) en een kroonprins als
twee evenbeelden in een zelfde houding of activiteit worden afgebeeld. De
gelijkenis tussen Theodosius en Honorius komt ook tot uitdrukking in de
poëtische voordracht die Claudianus in januari 396 heeft uitgesproken naar
aanleiding van het derde consulaat en eerste keizerlijke optreden van Honorius
(vs. 73 e.v.):
quae tibi tum Martis rabies quantusque sequendi
ardor erat!…
ille vetat rerumque tibi commendat habenas
et sacro meritos ornat diademate crines
tantaque se rudibus pietas ostendit in annis,
sic aetas animo cessit…
O welk een strijdlust had U toen, Honorius, welk
een verlangen Uw vader te volgen!…

Hij verbiedt het, vertrouwt U de teugels van het
bestuur toe en siert Uw haren welverdiend met de
heilige kroon; Uw grote plichtsgetrouwheid
toont zich in die jonge jaren, zo maakte Uw
leeftijd plaats voor geestkracht!
Een daadwerkelijke troonopvolger van tien jaar oud, een zogeheten kind-keizer,
vormde een publicitair probleem. Om een kind-keizer aanvaardbaar te maken
moest men zijn leeftijd verdoezelen, verzwijgen of men moest hem ouwelijker
voorstellen. Deze laatste strategie is ook door Claudianus gevolgd in zijn gebruik
van wat men sinds E.R. Curtius’ boek over West-Europese retorische tradities het
puer-senex-motief noemt: het kind (puer) , zo jong van jaren, wordt in zijn handel
en wandel, in zijn geest- en daadkracht, voorgesteld als een volwassene, jazelfs
als een oude man (senex). Het boek van Curtius vermeldt vele literaire
voorbeelden van dit motief, maar zijn boek is a-politiek. Curtius probeerde in dit
verband een vaag, laat-antiek mensbeeld te schetsen, waarvan hij de verbreidheid
in relatie brengt met Jungiaanse archetypen, maar hij zag over het hoofd dat de
meeste Latijnse voorbeelden van dit motief uit politiek-propagandistische teksten
stammen (de twaalfjarige Jezus in de tempel heeft ook een propaganda-waarde).
Juist bij kind-keizers is het puer-senex-motief politiek direct relevant.
Dat de leeftijd van Honorius een probleem was, blijkt ook uit de preek die
bisschop Ambrosius na Theodosius’ dood heeft gehouden. Nec moveat aetas
(‘Laat zijn leeftijd U niet verontrusten’), zo roept de bisschop het kerkvolk van
hovelingen en soldaten toe (6-8), fides auget aetatem (‘fides verhoogt de leeftijd’,
– de korte formule klinkt als een reclameslogan). Wat het probleem van Honorius’
opvolging en leeftijd er niet simpeler op maakte, was de omstandigheid dat de
vader zelf, Theodosius, de troon op basis van adoptie en directe verdiensten had
verworven. Toen Theodosius een zestal jaren tevoren (in 389) zijn intocht in Rome
hield, had de officiële redenaar Pacatus nog in het openbaar gezegd in zijn
panegyrische speech op Theodosius (7): ‘Uw virtus, Theodosius [Uw deugd,
verdienste, dapperheid, mannelijkheid, virtus dus] heeft U de troon doen
verdienen. Zij die nog volwassen moeten worden, wankelen in de glibberigheid
van de adolescentie (illo adulescentiae lubrico) om niet te vallen’ [de Latijnse
formulering bevat een toespeling op de jeugd van keizer Nero, zoals beschreven
door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus]. In 389 prijst men de keizer omdat
hij op volwassen leeftijd na bewezen verdiensten op de troon kwam, in 395 moet

publicitair het roer om en moeten de jeugd van de troonopvolger en de dynastieke
politiek aan de onderdanen ‘verkocht’ worden.
De geciteerde teksten van Claudianus, Ambrosius en Pacatus ver-tonen nog een
ander gemeenschappelijk publicistisch en stilistisch kenmerk. Sommige
sleutelwoorden (slogans) zijn onvertaalbaar: pietas (plichtsgetrouwheid,
vroomheid, loyaliteit, familiezin etc.), fides (loyaliteit, trouw, geloof), virtus… In
dit soort propagandistische teksten wordt bewust naar semantische vaagheid
gestreefd zoals de beeldende voorstellingen een open karakter moeten bewaren,
teneinde de verschillende confessionele bloedgroepen te verenigen rond een
kreet die vaag en poly-interpretabel is: God, bijbel, natuur, noodzaak, pietas,
fides, virtus vormen een soort semantische galm met nobele gevoelswaarde.
Zodra men de termen gaat definiëren en concretiseren, worden de messen
getrokken. Wie consensus wil beleven, moet lubberiaans naar vaagheid streven.
Het keizerschap van Theodosius en Honorius laat de principiële tegenstelling zien
tussen enerzijds opvolging gebaseerd op adoptie-keuze en bewezen kwaliteiten
(virtus) en anderzijds erfopvolging op basis van bloedverwantschap (sanguis).
Deze twee sleutelbegrippen vindt men terug in Claudianus’ lofdicht op het vierde
consulaat van Honorius, uitgesproken te Milaan in januari 398. De tekst is in de
Middeleeuwen beroemd geweest en apart uitgegeven, omdat de dichter de
gestorven Theodosius een lange speech van meer dan driehonderd verzen in de
mond legt, waarin de keizer zelf over opvolgingskwesties filosofeert en over de
kwaliteiten die de nieuwe jonge heerser moet bezitten. De tekst vormt aldus een
vorstenspiegel in versmaat. Theodosius zegt in dit gedicht tot zijn zoon Honorius
(vs. 220): ‘op virtus behoor je te steunen, niet op de bloedverwantschap’ (virtute
decet, non sanguine niti). Ten aanzien van de tegenstelling tussen beide stelt
Claudianus/Theodosius een ingenieus compromis voor. Hij stelt namelijk (in
navolging van de dichter Horatius, Oden IV.9.30) dat de virtus groter en vooral
ook nuttiger is wanneer zij is gekoppeld aan een machtspositie (vs. 221 maior et
utilior fato coniuncta potenti), want dan kan de virtus zich waar maken en
betonen. Virtus celata die verborgen blijft (in een onopvallend privé-leven) is niets
waard.
De poëtische speech van de gestorven Theodosius begint met een filosofietje over
de schepping van de mens en van de ziel en eindigt met een opsomming van
Romeinse helden. Deze opbouw doet sterk denken aan de structuur van de
profetische rede van vader Anchises gericht tot Aeneas in het zesde boek van het

epos van Vergilius. De Aeneis van Vergilius is te beschouwen als het volkslied van
de Romeinen, dat bepaalde waarden belichaamt en al direct bij verschijnen als
verplichte leerstof op school werd voorgeschreven. Het geeft altijd een zeker aura
als een institutie of persoon met het ‘volkslied’ in verband kan worden gebracht.
De Vergilius-imitatie in Claudianus’ voordrachten heeft ook tot functie de familie
van de Theodosii, uit Spanje afkomstig, met de Aeneis van Vergilius te
associëren. Louter zakelijk bezien, is de binding tussen Theodosius en de Aeneis
even stringent en commercieel als de vroegere koppeling tussen TV-uitzendingen
van de Tros en het Wilhelmus.
In de poëtische speech geeft de vader ook richtlijnen aan zijn zoon Honorius over
de te ontwikkelen kwaliteiten op geestelijk en lichamelijk gebied: ‘Laat de geest
van Honorius zolang hij nog jong is, zich richten op de Muzen en laat hij lezen wat
hij spoedig moet navolgen’ (396-398 interea Musis animus dum mollior instet et
quae mox imitere legat): de troonopvolger moet dus geschiedenis gaan studeren.
Als lichamelijke oefening wordt aan Honorius de paardrijkunst voorgeschreven,
een bij uitstek vorstelijke kunst (men vergelijke een TV-film over koningin Beatrix
met de vorstin als Amazone daverend dravend op het strand). Claudianus
beschrijft (vs. 539 e.v.) dat wanneer Honorius gaat paardrijden, alle beroemde
mythologische paarden zoals Pegasus en Arion in één hippische consensus de
kleine Honorius als baasje op hun rug willen voelen. Deze verzen van Claudianus
staan in een zeer lange traditie van verheerlijkende tractaten over de opvoeding
van een prins of jonge vorst. De traditie begint met de verheerlijking van de
opvoeding van Cyrus, koning der Perzen, door de Griekse schrijver Xenophon en
mondt via Latijnse, Neolatijnse en andere teksten tenslotte in meer triviale vorm
uit in geïllustreerde boekjes getiteld: Juliana 18 jaar, Beatrix 18 jaar. In 1985
verscheen van de hand van een Vrij-Nederland-journaliste die hofschrijfster werd
(Renate Rubinstein) een boekje getiteld Alexander naar aanleiding van de
achttiende verjaardag van de Nederlandse kroonprins. Ook hier werd veel
aandacht besteed aan de geestelijke en lichamelijke kwaliteiten van de
troonopvolger. Rubinsteins tekst is gelukkig vrij naturel, het fotomateriaal in dit
boekje is daarentegen potsierlijk door zijn zware symboliek en geposeerdheid:
kroonprins vóór schilderij in museum Boymans, kroonprins te paard, vorstin en
opvolger als tweeling. Soms denkt men in een ruiterfoto van prins Willem
Alexander het Romeinse prototype terug te vinden: het bekende ruiterstandbeeld
van keizer Marcus Aurelius op het Capitool te Rome, bewust nagevolgd voor vorst
Cosimo te Florence en voor de Zonnekoning te Parijs.

Het regentschap van Stilicho
De tienjarige Honorius kon niet zelfstandig de teugels van het bewind ter hand
nemen; de Germaanse generaal Stilicho, alleen al vanwege zijn afkomst niet
populair bij de Romeinse adel, fungeerde als regent. In het derde
consulaatsgedicht wordt de benoeming van Stilicho tot regent als volgt
beschreven (142 e.v.):
ut ventum ad sedes, cunctos discedere tectis
dux iubet et generum compellat talibus ultro:
‘bellipotens Stilicho, cuius mihi robur in armis,
pace probata fides: quid enim per proelia gessi
te sine?…
ergo age, me quoniam caelestis regia poscit,
tu curis succede meis, tu pignora solus
nostra fove: geminos dextra tu protege fratres.’
Toen men in het paleis was gekomen, gaf de
keizer bevel dat allen zich terug zouden trekken
en hij spreekt zijn schoonzoon toe: ‘Stilicho, jij,
machtig in de oorlog, van wie mij de kracht is
gebleken in de strijd en de trouw in vredestijd:
wat heb ik in veldslagen verricht zonder jou?…
Nu het hemels paleis mij roept, moet jij mij
in mijn zorgen opvolgen, steun als enige mijn
kinderen, bescherm met Uw vuist beide broers.’
Deze versregels vormen een sleuteltekst voor de legitimering van Stilicho’s
regentschap. Kennelijk waren bij het onderhoud tussen hem en Theodosius geen
getuigen aanwezig en wij kunnen niet meer uitmaken of het onderhoud werkelijk
heeft plaatsgevonden! Stilicho was al aan de keizerlijke familie geparenteerd en
later zal de jonge Honorius weer huwen met de dochter van Stilicho. De
beschrijving van Claudianus is een zogeheten epische scène: de keizer doet zijn
mededeling op het sterfbed. Het gaat om ‘laatste woorden’ met alle charisma en
gezag die aan laatste woorden en opdrachten van stervenden eigen zijn. ‘Volg jij
mij op in mijn zorgen (curae)’, zou Theodosius tot Stilicho hebben gezegd. Curae
is een vage term: wat hielden deze zorgen in? Persoonlijke zorg voor de twee
jonge zonen als van een oom of voogd? Of ook het politieke regentschap, een
soort pro-cura-torschap, dat overigens in het Romeinse staatsrecht niet lag

vastgelegd! ‘Bescherm beide broers’, zou Theodosius gezegd hebben, dus zowel
Honorius in het Westen als Arcadius in het Oosten; regentschap over beide
steden, Milaan en Constantinopel? over beide helften van het Romeinse rijk? Hoe
dan ook, Constantinopel heeft deze claim van Stilicho altijd betwist en het is er
nooit van gekomen ondanks alle moeite van Stilicho en zijn woordvoerder
Claudianus.
Pracht en praal
Een, misschien wel dé kern van Claudianus’ dichterschap ligt in zijn fascinatie
voor de pracht, de luister en schittering van Romeinse ceremoniëlen. In het
gedicht op het vierde consulaat van Honorius geeft hij de volgende beschrijving
van de consulaire optocht in Milaan (564 e.v.):
nunc quoque quos habitus, quantae miracula pompae
vidimus, Ausonio cum iam succinctus amictu
per Ligurum populos solito conspectior ires
atque inter niveas alte veherere cohortes
obnixisque simul pubes electa lacertis
sidereum gestaret onus. sic numina Memphis
in vulgus proferre solet; penetralibus exit
effigies, brevis illa quidem; sed plurimus infra
liniger imposito suspirat vecte sacerdos
testatus sudore deum…
Wat een pracht en wonderbaarlijke stoet zagen
wij, toen Gij, Honorius, met een Italisch gewaad
omgord, door de menigte der Liguriërs voortging
opvallender dan gewoonlijk, tussen sneeuwwitte
cohorten omhooggedragen werd, een uitgelezen
schare een goddelijke last op de schouders droeg.
Zo pleegt Memphis de godheid te voorschijn te
dragen voor de ogen van het volk; uit de tempel
komt het beeld naar buiten; het is klein, maar
onder het draagstel zucht menige priester, in
linnen gehuld, en getuigt door zijn zweet van de godheid.
De dichter Claudianus was van Egyptische afkomst en de vergelijking die hij hier
trekt met een religieuze processie in het Egyptische Memphis, zou een

jeugdherinnering kunnen zijn. De voorstelling van de zwetende priesters die met
veel moeite de imago van hun kleine heer hoog houden, lijkt bijna een ironisch
embleem van iedere public relations-officer die de propaganda van zijn
opdrachtgever moet verzorgen. De kleine Honorius, stijf omsnoerd door zijn
statiegewaad vol goudbrokaat en diamanten, wordt vergeleken met een
godenbeeld. Hij lijkt geen mens meer maar is een statueske verschijning. De
vergelijking doet denken aan een beroemde beschrijving van de intocht van keizer
Constantius II te Rome van de hand van Claudianus’ tijdgenoot, de
geschiedschrijver Ammianus Marcellinus (XVI 10): ‘De keizer hield alsof zijn nek
verstevigd was de ogen stijf vóór zich gericht, hij keek niet naar rechts en hij keek
niet naar links als was hij een standbeeld. Ook wanneer de wagen schokte, knikte
hij niet en hij spuwde niet, veegde zijn neus en zijn mond niet af en bewoog
evenmin met zijn handen.’ Hij deed maar alsof, zo voegt Ammianus toe; de
strakke verschijning behoorde bij de rol die de heerser op dat moment als publiek
persoon speelde. In de negentiende eeuw gaf een jong kind een vergelijkbaar
ooggetuige-verslag van tsaar Alexander III: ‘he stared straight ahead, and his
features were as immovable as those of a statue: a man of stone, a personification
of power and fate.’ Deze personificatie van macht en voorbestemming vindt men
uitgedrukt in de kolossale portretten van Constantijn de Grote te Rome. Ook de
koningin der Nederlanden is een statueske verschijning wanneer zij bij officiële
gelegenheden (inhuldiging, opening van de Staten-Generaal) haar rol van
staatshoofd vervult.
De pracht en praal die Claudianus in Latijnse taal wilde vastleggen als een
verwoord ritueel, schittert ook in het volgende fragment, genomen uit het gedicht
op het zesde consulaat van Honorius (vs. 560 e.v.);
conspicuas tum flore genas, diademate crinem
membraque gemmato trabeae viridantia cinctu
et fortes umeros et certatura Lyaeo
inter Erythraeas surgentia colla smaragdos
mirari sine fine nurus; ignaraque virgo,
cui simplex calet ore pudor, per singula cernens
nutricem consultat anum…
ut chalybe indutos equites et in aere latentes
vidit cornipedes: ‘quanam de gente’, rogabat,
‘ferrati venere viri? quae terra metallo

nascentes informat equos? num Lemnius auctor
indidit hinnitum ferro simulacraque belli
viva dedit?’…
De huwbare meisjes bewonderden eindeloos zijn
wangen, opvallend door hun bloei, zijn haren opvallend door de kroon, zijn ledematen die groen
glansden van de met edelstenen bezaaide consuldracht, en ze bewonderden zijn sterke schouders,
zijn nek die kon wedijveren met die van Bacchus
en oprees tussen Erythraeïsche smaragden. Een
naïef meisje, wier wangen gloeiden van simpele
schroom, raadpleegt haar oude voedster bij het
zien van dit alles…
Als zij de ruiters ziet in hun maliënkolders en de
paarden schuilgaand achter een bronzen pantser,
vraagt zij: ‘Waar komen die stalen mannen vandaan, welk land heeft metalen paarden geboren
doen worden? Heeft de god van de smeedkunst
gehinnik in ijzer uitgedrukt en levende oorlogsbeelden geschapen?’…
In deze poëzie wordt altijd veel aandacht gewijd aan de pracht van de kleding die,
evenals de sieraden, in de Romeinse beschaving aan rang en stand was gebonden.
Bepaalde ringen mochten alleen door senatoren worden gedragen en ook het
bezit van purperkleding was gereglementeerd. Kleding en sieraden zijn
statussymbolen en nog altijd is de koninklijke en keizerlijke ‘Kopfschmuck’ een
lust voor het oog: de diadeem van Augustus en Honorius, de tiara van de Paus en
van keizer Haile Selassie, en de opvallende hoeden van de koningin der
Nederlanden, die als een soort civiele kroon de majesteit direct ook door de
superioriteit van het hoofddeksel herkenbaar maken.
Rituelen en ceremoniën blijven naar mijn gevoel altijd fascineren; ze blijven
appeleren op het kind, het naïeve meisje in ons. Rituelen leggen ‘een verbinding
tussen verleden, heden en toekomst door de herhaling die de eeuwigheid als
tijdloosheid in het tijdelijke doet indalen, mits de ceremoniën mooi zijn’ (M.
Yourcenar). Rituelen doen individuen versmelten tot een collectief. De
ceremoniële gevoeligheid van de mens, zijn natuurlijke religiositeit in de

etymologische zin van hang naar charisma en verbondenheid, is een verwarmend
maar ook gevaarlijk vuur. Brandende kampvuren van de padvinderij, kaarsjes in
de kerk, lichtshows en zwaaiende aanstekers bij popconcerten of koninklijke
bruiloft in een Arena zijn leuke dingen voor de mensen, maar lijken in hun
motiveringen en effecten ook enigszins op fakkeloptochten van bruinhemden en
op het brandend kruis van de Klu-Klux-Klan. Misschien wil men of kan men het
naïeve meisje niet volledig in zichzelf verloochenen: het vermogen tot
verwondering, bewondering, extase en eenwording. Er blijft altijd ten aanzien van
rituelen, vooral bij intellectuelen in hun reacties, een botsing tussen emotie en
rationaliteit. Gelukkig heeft ieder naïef kind altijd een oude voedster en
gouvernante tot zijn beschikking, die alles meer dan eens heeft meegemaakt en
bij wie het kind verstandelijk te rade kan gaan. Die oude gouvernante heet
Vrouwe Historia.
NOOT
Dit artikel is een ingekorte en enigszins gewijzigde versie van een opstel dat in
juni 1988 van mijn hand verscheen in De Revisor 15.3, p. 42-54. De poëzie van
Claudianus is uitgegeven in de Loeb Classical Library (Latijnse tekst en Engelse
vertaling, 2 vol., M. Platnauer, 1922, repr. 1956) en in de Collection Budé
(Latijnse tekst en Franse vertaling, Claudien, Oeuvres II.1-2, J.-L. Charlet, Parijs
2000). Enkele door mij vertaalde fragmenten zijn gepubliceerd in Op de snaren
van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie, samengesteld en ingeleid door Patrick
De Rynck (Baarn, Ambo, 1993), p. 371-375.
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