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WOORD VOORAF
DE CLASSICUS WORDT als vanouds gelukkig geprezen om het
feit dat hij zich bezig mag houden met literair buitengewoon
waardevolle teksten. Het is echter niet iedere student Klassieken
gegeven deze poëtische kwaliteit ten volle te ervaren. In dat
geval is het niet verwonderlijk dat hij uitkomt bij het proza van
de 'Altertumswissenschaft': de historiografie en de geschiedenis
van de oudheid. Vervolgens is het boeiend om te zien hoe een
relatief beperkte hoeveelheid materiaal aanleiding kan geven tot
schijnbaar eindeloze discussies die decennia of zelfs eeuwen
kunnen voortduren. Deze filologisch-geschiedkundige traditie is
voor mij in feite fascinerender dan de antieke teksten zelf. Mijn
scriptie sluit in zoverre aan bij de wetenschappelijke traditie dat
ze ingaat tegen alles wat volgens die traditie 'vaststaat' over
Ammianus Marcellinus en de stad Rome. Het is een mooie uitdaging gebleken om op grond van hetzelfde, vertrouwde bronnenmateriaal een tegengestelde hypothese te verdedigen, weliswaar met een beroep op de aporie, maar zonder vals spel. Ik wil
met nadruk stellen dat ik een hypothese verdedigd heb; de conclusies in deze scriptie komen niet noodzakelijkerwijze overeen met
mijn persoonlijke opvattingen over hoe de relatie van Ammianus
met Rome naar alle waarschijnlijkheid geweest is.
Een woord van dank aan de volgende mensen: mijn begeleider,
dhr. prof. dr. L.de Blois, vooral vanwege zijn inspirerende colleges en om het feit dat hij me mijn gang heeft laten gaan; dhr. dr.
H.C.Teitler, die niet bij de totstandkoming van de scriptie betrokken is geweest, maar die samen met dhr. De Blois zijn deskundigheid aangewend heeft bij de beoordeling ervan; mijn ouders,
voor het blinde vertrouwen dat ze al die jaren in mij hebben
gehad; en Irmgard, die met veel taalgevoel en nauwkeurigheid
de verschillende versies uitgespeld heeft. Bovendien is het niet in
de laatste plaats aan haar te danken dat de negen maanden dat ik
aan de scriptie heb gewerkt onverwacht prettig verlopen zijn.
A.H.
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I
INLEIDING
Ammianus Marcellinus...
DE ACHTTIEN BOEKEN (14-31) van de Res gestae van Ammianus Marcellinus die de eeuwen getrotseerd hebben en ons nu
nog ter beschikking staan, gaan over de geschiedenis van het
Romeinse Rijk van 353 tot 378 (de slag bij Adrianopel). In boek 113 beschreef Ammianus aansluitend op Tacitus de geschiedenis
vanaf keizer Nerva, d.i. van de jaren 96 tot 353. Gezien het aantal
jaren in verhouding tot het geringe aantal boeken is de
behandeling van deze vroegere periode blijkbaar tamelijk
beknopt geweest; Ammianus schijnt de nadruk te hebben willen
leggen op de geschiedenis van zijn eigen tijd, de vierde eeuw.1
Ammianus' verhaal concentreert zich vanzelfsprekend rond
het doen en laten van de keizers, i.c. Constantius II (337-361),
Julianus (361-363), Jovianus (363-364), Valentinianus I (364-375)
en Valens (364-378). We lezen veel over hun veldtochten tegen
Perzen en barbaren, hun maatregelen om orde en wet binnen het
rijk te handhaven, hun strijd tegen mogelijke en feitelijke usurpatoren, kortom over hun pogingen om het aftakelende Romeinse
Rijk te verdedigen en bovendien zelf het hoofd boven water te
houden. Ook aan de gang van zaken aan het keizerlijk hof
besteedt Ammianus veel aandacht. Van iedere keizer geeft Ammianus na diens dood een evaluatie. Verder treedt een bont
gezelschap van meer of minder hooggeplaatste personen op,
leren we de werking (en de corruptheid) van het toenmalige
bestuursapparaat kennen, en wordt soms een tipje van de sluier
over de sociale toestand in die tijd opgelicht.2 Middels talrijke
geografische en wetenschappelijke uitweidingen schetst Ammianus een haast encyclopedisch beeld van het Romeinse Rijk.
1
2

Cf. Matthews (1989) p.27-30.
Cf. Matthews (1989) p.404-23, m.n. 405.
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Alleen voor de religie, in die tijd een 'hot item', is in de Res gestae
weinig aandacht.3
Het materiaal voor zijn geschiedwerk haalde Ammianus behalve uit literatuurstudie en raadpleging van documenten en ooggetuigen ook uit zijn rijke persoonlijke ervaring.4 Hij was officier
van professie en heeft veel van de wereld gezien. Uit zijn werk
spreekt een meer dan gemiddeld besef van de noden van zijn
tijd, al kunnen we niet verwachten dat hij daaruit de uiterste
consequenties trekt. Ammianus oordeelt vaak en hard over
personen en situaties, maar lijkt daarbij nauwelijks beïnvloed te
zijn door vooroordelen. In ieder geval steekt zijn werk met kop
en schouders uit boven de overige historiografische productie
van die tijd. Ammianus is als zodanig een van onze belangrijkste
en meest betrouwbare bronnen voor de geschiedenis van de
vierde eeuw.5 Ammianus schrijft boeiend, maar in een stroef en
retorisch overladen Latijn.6
Een, in zekere zin zeer uitgebreide, levensbeschrijving van de
auteur in kwestie zou als volgt kunnen luiden:7
Ammianus Marcellinus wordt omstreeks 330 in Antiochië
geboren in een gegoede curialenfamilie. Hij geniet een opleiding
in de beste Griekse tradities, mogelijk onder supervisie van de
beroemde retor Libanius, maar gaat op jonge leeftijd al bij het
leger. Hij doet dit misschien om zijn plichten als curialis te
ontduiken: op de stedelijke elite lag toen een grote bestuurlijke
en vooral financiële druk. Ammianus doet dienst in een relatief
hoge positie, in het corps van de protectores domestici. In die
functie ressorteert hij onmiddellijk onder de belangrijkste
generaal in het oosten, Ursicinus. In de jaren 353 tot 363 lopen
Ammianus' lotgevallen parallel aan die van zijn chef: hij volgt
Ursicinus van de oostelijke uithoeken van het rijk, via Antiochië
Dit laatste is gebruikelijk in de traditionele klassieke historiografie. Voor Ammianus en
het christendom zie het korte overzicht bij Rosen (1982) p.164-9 (164: 'Der Umfang, den die
Literatur zu diesem Thema angenommen hat, steht in umgekehrtem Verhältnis zu der
Beachtung, die Ammian selbst dem Christentum schenkt').
4
Voor de discussie over Ammianus' bronnen zie p.64sqq.
5
Thompson (1947) p.121-134.
6
Cf. Rosen (1982) p.86-104, Auerbach, Vogt.
7
Traditionele biografie met bewijsmateriaal bij Seeck (1894 k.1845-6) en (gedetailleerder)
Thompson (1947) p.1-19. Ook PLRE (= Jones (1971)) s.v. Marcellinus 15.
3
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en Milaan, naar Gallië, waar hij assisteert bij het uitschakelen van
de tegenkeizer Silvanus (355) en getuige is van de eerste
successen van de latere keizer Julianus. In 359, weer terug in het
oosten, draagt Ammianus zijn steentje bij in de strijd tegen de
Perzen. Hij maakt hier de spannendste avonturen mee, niet in de
laatste plaats de belegering van de Mesopotamische stad Amida.
Met het ontslag van Ursicinus (360) verdwijnt ook Ammianus uit
ons gezichtsveld, maar in 363 blijkt hij weer betrokken te zijn bij
een veldtocht, die van zijn idool Julianus tegen Perzië. Het wordt
een catastrofe en Julianus komt om het leven. Hoe Ammianus
hierna, tijdens de regering van Valentinianus en Valens, zijn
jaren invult, is niet bekend. We weten alleen dat hij in de jaren
'60 en '70 wat reizen maakt, onder andere naar Egypte en naar
Griekenland, misschien om materiaal te verzamelen voor het
schrijven van een geschiedwerk, een onderneming waartoe hij in
deze tijd besloten moet hebben. Waarschijnlijk vult hij zijn
ervaringen aan met literatuurstudie op zijn thuisbasis Antiochië.
In het begin van de jaren '80 vestigt Ammianus zich in Rome,
misschien geroepen door de roem van de stad, maar zeker ook
om de praktische reden dat Rome een groot intellectueel
centrum was waar hij zijn studiën, vooral met betrekking tot het
westen van het Rijk, voort kan zetten.8 Aanvankelijk echter kan
Ammianus maar moeilijk aarden in Rome; misschien wordt hij
zelfs in 383 of 384 bij dreigende hongersnood samen met vele
andere vreemdelingen de stad uitgezet. Uiteindelijk vindt
Ammianus een plek waar hij kan gedijen: hij wordt opgenomen
in de zogenaamde 'Symmachus-kring', een groep literair
geïnteresseerde en actieve senatoren, allemaal overtuigde
heidenen, onder wie, behalve Q. Aurelius Symmachus zelf,
Vettius Agorius Praetextatus en Virius Nicomachus Flavianus.
Deze patronage levert niet alleen een uitstekend klimaat voor het
werk aan zijn Res gestae, maar zorgt er ook voor dat Ammianus
zich gaat vereenzelvigen met de aristocratische zaak: ten tijde
van de christelijke keizer Theodosius (379-395) volgt hij zijn
beschermheren in hun steun voor de tegenkeizers Maximus (383388) en Eugenius (392-394). Misschien wordt Ammianus zelfs
8

Voor Rome als cultureel en intellectueel centrum zie p.117-8.
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verheven in de senatorenstand. In 391 of 392 heeft Ammianus al
delen uit zijn werk voorgedragen. Het succes dat hij hiermee
heeft, is voor zijn oude leraar Libanius aanleiding om hem
vanuit Antiochië in een brief te feliciteren. Of Ammianus zijn
geschiedwerk dan al afgerond heeft, is onduidelijk. In ieder
geval is hierna niets meer van hem bekend.
...en wat van hem overblijft
De reconstructie van Ammianus' leven is geschied op basis van
drie bronnen:
1. De Res gestae zelf. In zijn slotwoorden (31.16.9) noemt Ammianus zichzelf 'een gewezen soldaat en Griek' (miles quondam et
Graecus). Van zijn Griekse identiteit (in ruime zin: afkomstig uit
het oosten) heeft hij dan al blijk gegeven door enkele terloopse
opmerkingen als die in 22.8.33; van zijn ervaringen als soldaat
onder Ursicinus doet hij uitgebreid verslag (14.9.1 etc., m.n. boek
18 en 19); deze passages lijken meer op de memoires van een
veteraan of op een spannend jongensboek. Over zijn persoonlijke
ervaringen onder Julianus zegt Ammianus niets; alleen middels
de eerste persoon pluralis (venimus 23.5.7 etc.) identificeert hij
zich met Julianus' leger.
2. Een brief van Libanius (1063 ed.Foerster), gedateerd 3929,
aan Μαρκελλίvoς, waarin hij hem gelukwenst met het succes
dat hij in Rome heeft met voordrachten uit eigen werk en waarin
hij hem op de hoogte stelt van de (droevige) situatie thuis. Voor
de informatie die men hieruit over Ammianus Marcellinus afleidt, met name zijn Antiocheense afkomst, zijn verblijf in Rome
en zijn succesvolle voorlezingen uit eigen werk aldaar, heeft men
indirecte bevestigingen gevonden in Ammianus' eigen werk.
3. Een brief, zonder geadresseerde, van Symmachus (9.110
ed.Seeck)10 aan een bevriend senator, waarin hij hem oproept
niet al zijn tijd aan historiografie te besteden, maar de wereld
ook te verblijden met retorische productie. Men heeft de senator
Seeck (1906) p.463. Tekst en vertaling van de brief zijn opgenomen in appendix I.
Traditionele interpretatie bij Rosen (1982) p.26-7 en in de uitgave van G.Fatouros en
T.Krischer: Libanios. Briefe (München 1980) p.154-7 en 429-32.
10
Opgenomen in appendix II. Tekst en traditionele interpretatie bij Enßlin p.7-8; tekst,
vertaling en (onbevredigend) commentaar in Camus p.271-5 (cf.n.12).
9
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met Ammianus Marcellinus geïdentificeerd. In de Res gestae heeft
men aanwijzingen gevonden voor een goede relatie van Ammianus met de Romeinse aristocratie, de Symmachus-kring in het
bijzonder.
De brief van Symmachus is natuurlijk verdacht als testimonium
voor het leven van Ammianus. In een artikel uit 1964 toont
Cameron aan dat de brief helemaal niet aan Ammianus geschreven hoeft te zijn, dat dit zelfs onwaarschijnlijk is.11 Niets wijst
erop dat Ammianus Romeins senator is geweest. Ook van retorische activiteit (in strikte zin) blijkt niets.12 Het gebruik door
Symmachus van een Grieks woord vergezeld van een uitleg in
het Latijn (περιδέξιov, id est aequimanum) is beslissend: deze brief
kan niet aan een Griek geschreven zijn.
En de Res gestae? Aanwijzingen daarin voor betrokkenheid bij
de Symmachus-kring worden door Cameron als ongeldig
ontmaskerd. De waardering bij Ammianus voor bepaalde
vertegenwoordigers van de Romeinse senaat is niet zo
vooringenomen als wel gedacht werd. Zijn kritiek op de
aristocratie moet serieuzer genomen worden. Overeenkomsten
tussen de interesses van Ammianus en Symmachus-kring op
cultureel en ideologisch gebied hoeven niet veroorzaakt te zijn
door rechtstreekse beïnvloeding. Verder is betekenisvol dat
Symmachus (jr.) zelf niet voorkomt in de Res gestae, hoewel
Ammianus zeker gelegenheid had om een woord van
waardering aan hem te wijden.13 Conclusie: deze brief van
Cameron (1964) p.15-28; Paschoud (p.65) kwam tot dezelfde conclusie; Seeck (1894
k.1846) was de eerste die Ammianus als geadresseerde voorstelde, zij het met enige
aarzeling. Later heeft deze identificatie nooit onvoorwaardelijk geloof gevonden, maar wel
de gevolgtrekkingen die men uit de brief maakte (bijv. Thompson (1947) p.15). Het artikel
van Cameron's voornaamste tegenstrever, A.Selem: A proposito degli amici romani di Ammiano
(Annali della Libera Università della Tuscia 3(1971-72) 1-50) heb ik niet in handen gehad,
maar de korte opmerkingen erover bij Rosen (1982 p.28) en Fornara (p.331 n.10) geven
weinig vertrouwen in de geldigheid van zijn argumenten.
12
Volgens Camus (p.273-5) gaat het in de brief niet om een senator en is er geen sprake
van redevoeringen, maar van retorische elementen in een geschiedwerk. Maar in §2 is
volstrekt duidelijk dat het hier gaat om twee gescheiden activiteiten (divisa) waaronder
voordrachten voor de senaat (senatorias actiones). Kortom, Camus wringt zich in bochten om
de toeschrijving aan Ammianus overeind te houden.
13
Op de argumenten van Cameron zal ik in het vervolg van mijn scriptie (vooral
hoofdstuk VI) nog terugkomen, omdat ze mijn hypothese (zie verderop) extra kunnen
steunen.
11
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Symmachus was niet voor Ammianus bestemd, en de 'farreaching speculations' over Ammianus' voorkeuren en politiek
engagement die erop gebaseerd zijn, moeten minstens nog eens
kritisch bekeken worden.14
Recentelijk ontstond een soortgelijke discussie rond de brief
van Libanius. In 1992 publiceerde Fornara een artikel waarin hij
de identificatie van de geadresseerde Μαρκελλίvoς met Ammianus Marcellinus in twijfel trekt.15 Marcellinus is een naam die
vaker voorkomt en hoeft niet direkt met 'onze' Ammianus in
verband gebracht te worden.16 De opening van de brief wekt al
twijfels: Libanius moest niets hebben van Rome, en zijn geveinsde lof voor de stad is alleen begrijpelijk in het licht van eventuele
'quasi-paternal affection' voor een jonge leerling van hem, niet in
een brief tot de ervaren Ammianus.17 Hetzelfde geldt voor §2:
Libanius zou tevreden geweest zijn als zijn oud-leerling 'daar in
de anonimiteit zou verblijven en de woorden van anderen zou
aanhoren', maar hij kan het al onverwacht snel tegen hen opnemen: een schouderklopje waard! Een schouderklopje voor onze
oude historiograaf? We hebben hier eerder te maken met een
beginnend orator, vers uit Libanius' opleidingsinstituut. Verder
is duidelijk dat het hier gaat om een competitie van retoren
onder elkaar; de enige aanwijzing voor Ammianus als
praktizerend retor is de brief van Symmachus, waarvan we
zojuist zagen dat hij waarschijnlijk niet aan Ammianus gericht is.
De term waarmee Libanius het literaire produkt van zijn leerling
aanduidt, συγγραφή, duidt op proza, niet specifiek op historisch
De redenering dat bij de onderhavige brief de geadresseerde ontbreekt omdat
Ammianus een aanhanger van Eugenius was en bij de publicatie van de brieven de namen
van Eugenius-aanhangers uit veiligheidsoverwegingen weggelaten werden (Enßlin p.9; als
dat al plausibel is: Cameron p.17-8), is natuurlijk een cirkelredenering.
15
Fornara p.332-8.
16
In de correspondentie van Libanius komen 11 verschillende Marcellini voor (Seeck
(1906) p.201-3; PLRE (= Jones (1971)) geeft er 23, en dit moet het topje van de ijsberg zijn (cf.
Seeck p.35). In Libanius Ep.233.4 komt een Ἀμμιαvός voor, wiens signalement als soldaatfilosoof goed bij onze Ammianus zou passen, maar Seeck (p.58) weigert de identificatie
'schon weil Libanius ihn Marcellinus nennt'; de vier Ammiani zouden volgens hem wel
familie van onze Ammianus kunnen zijn! Enßlin (p.4-5) en Thompson (1947 p.11) eten van
twee walletjes: zowel Ἀμμιαvός als Μαρκελλίvoς identificeren zij met Ammianus
Marcellinus. Ze onderscheiden dus een vierde informatiebron over Ammianus.
17
Het opvallendste in Sabbah's traditionele, maar doordachte interpretatie van de brief
(p.245-9) is de aanname van een bekering van Libanius tot verering van Rome, wanneer de
stad zich ten tijde van Theodosius opwerpt als laatste heidense bolwerk.
14
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proza. De omschrijving (§2) van 'een werk dat in veel stukken
verdeeld is, waarbij ieder stuk dat openbaar wordt, door het
succes dat het heeft, weer noopt tot een ander stuk', duidt
volgens Fornara (p.336 n.16) op 'a major epideictical work on
some standard rhetorical/philosophical subject which was by
nature susceptible to thematic expansion', misschien 'a medical
treatise, or a Hermetic one'18.
De conclusie dat Libanius' brief 1063 niet aan Ammianus Marcellinus gericht is, heeft gevolgen voor (1) de kwestie van Ammianus' afkomst; (2) de kwestie van zijn verblijf in Rome; (3) de
kwestie van de compositie van zijn werk19.
De eerste consequentie wordt door Fornara zelf uitgewerkt.
'Modern scholars do not usually create paradox for its own sake,'
aldus Fornara. Toch is men erin geslaagd de 'gewezen soldaat'
van de Res gestae (Latijn!) te passen in het sjabloon van de stedeDeze laatste suggestie is van Bowersock (1990 p.247-48) en is buitengewoon speculatief
(cf. Matthews (1994) p.259-62). Matthews (1994; ook (1989) p.478 n.1) verzet zich tegen het
hyperscepticisme van Fornara en Bowersock en maakt zich alsnog sterk voor de identificatie
van de ontvanger met Ammianus Marcellinus. Hij wijst er vooral op dat het profiel van de
geadresseerde dat Fornara in de brief leest, geforceerd en subjectief is (p.258-9) en dat
συγγραφεύς bij Libanius wel vaak 'historiograaf' betekent (p.262-7). Hij geeft echter toe dat
er strikt genomen geen bewijzen voor de identificatie zijn. Cameron (1964 p.18-9 met n.33)
was al sceptisch over de relatie Libanius-Ammianus.
19
De vraag is of Libanius' brief samenvalt met de breuk in de compositie van zijn werk die
Ammianus volgens sommigen aangeeft in het 'voorwoord' 26.1.1. Ammianus zou zijn 25
boeken tellende werk voor 392 afgerond hebben en met voordrachten, waarover Libanius
spreekt, begonnen zijn. Zijn succes, waarvan Libanius' brief getuigt, zou hem er zelfs toe
gebracht hebben zijn werk voort te zetten. Volgens anderen zou de dood van keizer
Valentinianus II (in 393) de aanzet hebben gegeven omdat Ammianus het bewind van diens
vader Valentinianus I nu onbekommerd zou kunnen behandelen (Demandt (1965) p.63-4).
Weer anderen zien in 26.1.1 echter niets meer dan een aanwijzing van de schrijver dat hij
hier op contemporaine geschiedenis overgaat: misschien een breuk in opzet (cf.26.5.15),
maar niet in werkzaamheid (Matthews (1989) p.204-5). Hoe het ook zij, de brief van
Libanius is niet onmisbaar voor het begrip van 26.1.1 noch voor de datering van Ammianus'
schrijven. Vooruitwijzingen naar latere tijd (21.10.6 Aurelius Victor stadspraefect in 389;
22.16.12 Serapeum staat nog: vóór 391) duiden op afronding van boek 25 en voorafgaande
rond 390 (wat toevalligerwijze goed overeenkomt met de informatie uit Libanius' brief).
Volgens 26.5.14 (Neoterius consul 390) en 27.11.2 (dood Probus ca.390) kan dit ook voor 2631 gelden (zo Cameron en Matthews), maar als de omschrijving van Theodosius als princeps
postea perspectissimus (29.6.15) duidt op zijn dood, moeten we denken aan voltooiing na 17
jan. 395. Cf. schema bij Demandt (1965 p.152). Waarschijnlijk schreef Ammianus zijn werk in
betrekkelijk korte tijd op basis van een lange voorbereiding of kon minstens vroege boeken
herzien (Matthews p.30-1). Voor de gevolgen van schrijven ten tijde van Theodosius of
Eugenius zie p.57 met n.143 en p.128 met n.390 (Een datering van rond 390 sluit het laatste
natuurlijk uit). Literatuur: Seeck (1894) k.1847-8, Hartke p.65-73, Syme p.9-24,, Cameron
(1971) p.259-62, Rosen (1982) p.31-5, Matthews (1989) p.18-31.
18
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lijke curialenstand van Antiochië, het milieu van Libanius, voorvechter van het zuivere Hellenendom.20 De passages in de Res
gestae die dit zouden rechtvaardigen, kunnen echter best (en
beter) anders verklaard worden.21 Zo zijn lovende woorden aan
het adres van de stad (14.1.9 etc.) slechts retorische opsmuk;
kritische woorden (16.7.6, 22.14.2) zeggen veel meer. Als Ammianus de Antiocheense curiales gelijk geeft in hun verzet tegen
verlaging van de graanprijs (22.14.1), kan dit net zo goed de
neerslag zijn van zijn inschatting van de economische situatie als
van een blind opkomen voor de financiële belangen van zijn
'standgenoten'; Ammianus' verzet tegen inlijving in de curia van
mensen die daarvan eigenlijk vrijgesteld waren (22.9.12 etc.)
strookt in geen geval met de heersende opinie onder de curiales
zelf (een breder draagvlak was welkom en nodig); Ammianus
komt hier op voor handhaving van wet en recht.22 Het is niet bewezen, zelfs onwaarschijnlijk, dat Ammianus uit Antiochië
afkomstig was of tot de curialenstand behoorde.23 De aangehaalde passages geven aan dat een identificatie als die van AmmiaFornara p.329-30 (Libanius, die als aanhanger van Julianus zeker een rol heeft gespeeld
in de geschiedenis, komt niet in Ammianus' werk voor!), cf. Blockley (1975) p.9; voor de
Grieks-gerichte en anti-Romeinse houding zie Fuchs p.51-2, Camus p.124-5, Matthews
(1975) p.105-6, Fornara p.333, 343. Mogelijke contacten van Ammianus met Libanius en
mogelijke invloeden uit diens werk worden uitgebreid besproken door Sabbah (p.244-92).
Hij concludeert een verregaande onafhankelijkheid.
21
Fornara zet zich in zijn behandeling (p.338-44) expliciet af tegen Thompson (1947, m.n.
p.2 en 81), die de traditionele opvatting verdedigt (ook Camus p.24-31). Cf. Rosen (1982)
p.143-4.
22
Cf. Paschoud p.53-6. Algemeen over de curialenproblematiek: Demandt (1989) p.408-10.
23
Fornara geeft ook een mogelijk alternatief: Thessalonica (zie p.75 met n.212) en versterkt
zijn positie door er in een tweede artikel (1992 p.420-38) op te wijzen dat Ammianus er
buitengewoon weinig blijk van geeft een gedegen Griekse opleiding genoten te hebben.
Matthews (1994 p.255-7) ziet sterke aanwijzingen maar geen bewijzen voor een Antiocheense
afkomst. Dit alles neemt niet weg dat Ammianus in de buurt van Antiochië gewoond
(cf.29.2.4, 30.4.4) of de stad bezocht (e.g.25.10.1) kan hebben, evenmin dat hij van redelijk
hoge afkomst kan zijn. Ammianus noemt zichzelf ingenuus (19.8.6) en men nam vaak aan dat
hij zich daarmee rekende tot de stedelijke adel. Matthews (1989 p.72-80) interpreteert
ingenuus 'more precisely as a member of the military and administrative class which the
imperial service had established there [in Antiochië] and which had acquired a position of
influence in the society of the metropolis' (p.79). Hiermee maakt hij Ammianus' tweeslachtige houding tegenover de curiales alsook zijn loopbaan als protector domesticus al
begrijpelijker. Zijn dienstneming hoeft niet meer gezien te worden als ontduiken van zijn
curialenplicht (Hier zijn wel parallellen maar geen bewijzen voor; Fornara n.28). Protectores
waren vooral afkomstig uit militaire kringen in opkomst, niet uit oude adelsfamilies
(Fornara n.5). Cf. Rosen (1982) p.15-20.
20
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nus met de onbekende leerling van Libanius uit de brief de
interpretator op het verkeerde been kan zetten en hem
uitspraken kan ontlokken waarvoor in de te interpreteren tekst
(i.c. Ammianus' Res gestae) weinig of geen basis bestaat.24
Vraagstelling
Verder is Fornara niet gegaan. Maar ook het beeld dat we
hebben van Ammianus' leven na 380 komt op de tocht te staan.
Het enige eenduidige bewijs voor de communis opinio dat
Ammianus de laatste tientallen jaren van zijn leven in Rome
gewoond heeft en daar succes had met zijn werk, is dezelfde
brief 1063 van Libanius, die zojuist als bewijsmateriaal
gediskwalificeerd is.25
Als we gaan kijken wat de Res gestae ons in dezen te bieden
hebben, bieden zich natuurlijk allereerst die passages aan waarin
Ammianus over Rome schrijft.26 Deze stukken dagen zonder
meer al uit tot bestudering gezien hun boeiende inhoud en vorm,
en vanwege het feit dat de meeste zo volstrekt los staan van de
hoofdlijn van Ammianus' verhaal. Veel van de passages blijken
voor meer dan één interpretatie vatbaar en bovendien lijken ze
elkaar tegen te spreken27. Op grond van dit totaal heeft men een
Cf. de methodische opmerkingen van Sabbah (p.125) en Matthews (1989 p.452-4. We
zien dit pijnlijk expliciet in de praktijk bij Rosen (1982) p.18: 'Zur wirtschaftlichen und
politischen Situation der Kurialen von Antiochien bieten die Reden und Briefe des Libanius
ein reichhaltiges Anschauungsmaterial, [...] dessen allgemeine Aussagen sich auf Ammians
Familie ausdehnen lassen.'
25
Cf. Rosen (1982) p.22: 'Ammians jahrelanger Aufenthalt in Rom mahnt zur Vorsicht.
Denn selbst läßt sich in den ›Res gestae‹—zumindest in ihren erhaltenen Teilen—nicht
eindeutig entnehmen, und wir wären auf Vermutungen angewiesen, wenn wir nicht
Libanios' Brief 1063 hätten.'; Matthews (1994) p.257-8: 'In fact, the historian's presence at
Rome—the next point to be drawn from Libanius' letter to Marcellinus—is established in
very similar fashion to the case for his Antiochene background. There is no direct or explicit
assertion in the text of Ammianus that he ever came to Rome, but a number of convergent
indications. [...] To question Ammianus' personal presence at Rome would be a radical step
indeed [...]. It is still worth repeating: the evidence that Ammianus visited Rome is of a
similar nature, and hardly superior, to the evidence that he came from Antioch. In both
cases, it is in my judgment good enough to permit the conclusion.'; Bowersock p.248.
26
Andere passages komen in theorie natuurlijk ook in aanmerking, bijvoorbeeld waaruit
zou blijken dat Ammianus bronnen gebruikte die hem alleen in Rome ter beschikking
stonden. Het gaat te ver deze kwestie in mijn scriptie te betrekken, cf. p.65.
27
Cf. Paschoud p.62-3. Van de Wiel (1989) behandelt eveneens systematisch alle Romepassages in Ammianus. Van het bestaan van deze dissertatie kwam ik echter te laat op de
24
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grote bewondering bij Ammianus voor de stad Rome gepostuleerd,28 alsmede (als gevolg van of als verklaring voor die bewondering29) een jarenlange woonachtigheid in de stad. Het zal
duidelijk zijn dat deze conclusie vooral getrokken is in het licht
van de brief van Libanius, met alle risico's van dien. Mijn indruk
is dat de achteloze lezer van de Res gestae (en dat lijkt me in dit
geval een geschikt uitgangspunt) deze conclusie niet
onmiddellijk zou onderschrijven.
Deze scriptie zal dan ook bestaan in een onderzoek naar de
passages over Rome in Ammianus' werk, met als (tweeledige)
vraagstelling: hoe kijkt Ammianus aan tegen Rome en zijn inwoners
en welke betekenis heeft de stad in zijn perceptie van het rijk? Zijn er
voldoende aanwijzingen in Ammianus' werk om zijn woonachtigheid
in Rome bewezen te achten? Mijn hypothese is radicaal: Ammianus
legt geen enthousiasme voor de stad Rome aan de dag en heeft
waarschijnlijk nooit in Rome gewoond.30 Overigens dient te
worden opgemerkt dat, waar het gaat om eventuele persoonlijke
betrokkenheid van Ammianus bij stadromeinse gebeurtenissen
in zijn werk, deze betrokkenheid strikt genomen alleen indirect
kan zijn, aangezien volgens de heersende opinie Ammianus pas
aankomt in Rome na 378 en zijn geschiedschrijving juist daar
ophoudt. Ammianus kon dus niet participeren in de door hem
beschreven gebeurtenissen.31
hoogte om haar volledig in mijn scriptie te verwerken of om haar als uitgangspunt te
nemen. Van de Wiel voegt wat betreft inhoudelijke interpretatie (m.n. p.1-50; voor het
(grotendeels taalkundige) commentaar dat daarna volgt ligt het geheel anders!) niet veel toe
aan mijn scriptie. Ze verwoordt over het algemeen de communis opinio, die ik op veel
punten bestrijd.
28
Bijv. Demandt (1965) p.115-8, Rosen (1982) p.27-8.
29
Cf. Enßlin p.25, Blockley (1975) p.10.
30
N.B. (1) Het gaat hier om enthousiasme voor de stad met zijn bewoners zoals die was in
Ammianus' tijd, niet voor het historische Rome, dat met zijn centrale rol in het roemrijke
verleden van het Romeinse Rijk bij Ammianus wel respect zal blijken af te dwingen; (2) Ik
sluit een kortstondig, eventueel toeristisch, bezoek aan de stad niet uit. Het verschil met een
langdurig bezoek voor Ammianus' vorming bestaat dan hierin, dat bij een kort bezoek de
opgedane indrukken oppervlakkiger zijn.
31
Vergelijking van de Rome-passages met bijvoorbeeld de levendige beschrijving van
Ammianus' avonturen als soldaat in boek 18 en 19 gaat dan ook niet op. Een mogelijke (door
mij in hoofdstuk III bestreden) uitzondering is de uitzetting van vreemdelingen uit Rome in
384. - Natuurlijk bestaat de kans dat Ammianus behalve zijn informatie ook zijn opinies
overnam uit zijn bronnen. Aangezien we weinig met zekerheid over Ammianus' bronnen
kunnen zeggen (enkele suggesties in hoofdstuk VI), kunnen we hier niets mee. Ik ga ervan
uit dat Ammianus kritisch met zijn materiaal omging en dat de meningen die in zijn werk
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Ammianus' Rome-passages zijn zeer verscheiden van aard,
roepen ieder een ander probleem op en zullen daarom ook
passage-gewijs aan de orde komen. De verspreid voorkomende
beschrijvingen van de gebeurtenissen onder de opeenvolgende
stadspraefecten van Rome zullen als geheel behandeld worden.
Het consequent opnemen van deze verslagen alleen al—de
politieke rol van de oude hoofdstad is vrijwel volledig uitgespeeld—doet een speciale voorkeur voor Rome vermoeden bij
Ammianus. De nutteloosheid van wat zich daar blijkt af te spelen
is echter teleurstellend, ook voor Ammianus (zie hoofdstuk IV).
De twee excursies over het sociale leven in Rome, geschreven als
bijtende satire, bevestigen dit laatste, al kunnen we ons afvragen
in hoeverre Ammianus' eigen ervaringen hierbij nog een rol
spelen (hoofdstuk III). Processen en terechtstellingen onder de
Romeinse adel belooft Ammianus met de nodige omzichtigheid
te beschrijven—om vervolgens zowel over de afstotelijke wandaden (vooral overspel en zwarte kunst) van de beklaagden als
over de wreedheden van de vervolgers in geuren en kleuren te
vertellen (hoofdstuk V). Bij het bezoek van Constantius aan
Rome komt de stad eindelijk eens in de 'mainstream of events'
terecht. In Ammianus' verslag lijken Rome en de Romeinen
positief uit de verf te komen—tenminste, als we geen acht slaan
op wat tussen de regels te lezen staat (hoofdstuk VII). En hoe
diepgaand zijn Ammianus' lovende frases aan het adres van
Rome? De eeuwigheid van Rome ligt hem voor in de mond,
maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de ervaren veteraan op de
Romeinen, zoals hij ze beschrijft, zijn hoop voor de toekomst
heeft gevestigd (hoofdstuk VIII). In hoofdstuk VI zullen we
nagaan of er aanleiding is om bepaalde personages in de Res
gestae als persoonlijke kennissen (vrienden of vijanden) van
Ammianus aan te merken en, zo ja, of we daarbij Rome moeten
betrekken. Tot slot moeten we ons afvragen wat de rol van het
intellectuele centrum Rome geweest kan zijn in de metamorfose
van een Griekse soldaat in een Latijnse historiograaf (hoofdstuk
IX).
De alternatieve interpretaties die aan sommige passages gegenaar voren komen in principe de zijne zijn.
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ven zullen worden, zijn misschien tendentieus maar kunnen naar
mijn idee verfrissend werken. Niet alleen wordt een stukje van
Ammianus' biografie in een ander licht (of liever: in het donker)
gezet. Bij de interpretatie van een literair werk speelt de achtergrond van de auteur vaak een grote rol. Een andere kijk op de
achtergrond kan een andere kijk op het werk en, nog een stap
verder, op de tijd betekenen. Deze scriptie zal zich echter vooral
op het destructieve vlak begeven, in 'Auseinandersetzung' met
de moderne literatuur, en slechts incidenteel opbouwende suggesties voor een 'nieuwe' achtergrond voor Ammianus van de
hand doen. Het inleidend hoofdstuk over Rome en de Romeinse
senaat in de vierde eeuw dat nu volgt, is dan ook niet bedoeld
om meer inzicht te krijgen in Ammianus' persoonlijke situatie,
maar om zijn passages over Rome beter te kunnen plaatsen en
zijn mening over Rome en de Romeinen beter te kunnen beoordelen.
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II
ROME EN DE ROMEINSE SENAAT IN DE VIERDE EEUW
IN AMMIANUS' TIJD had de stad Rome in politiek opzicht
weinig meer te betekenen. In de turbulente derde eeuw waren de
rijksgrenzen sterk onder druk komen te staan. Verdediging van
het rijk tegen barbaarse invallen had de hoogste prioriteit. Het
leger was onmisbaar maar veeleisend, en bepaalde niet alleen de
keizeropvolging, maar drukte zijn stempel op de hele Romeinse
maatschappij. Wat betreft samenstelling was het leger al lang
niet meer zuiver Romeins; beroepssoldaten kwamen uit alle
delen van het rijk, met name uit de grensstreken. Nu werd ook
de legerleiding waargenomen door professionals, en niet meer
door Romeinse aristocraten. Bovendien slokte het militaire
apparaat ontzettend veel geld op. Op het hele rijk kwam een
grote belastingdruk te liggen, uitgeoefend door een zich
uitbreidend ambtelijk en politioneel apparaat, dat functioneerde
als een militaire hiërarchie. Bestuurlijke activiteit concentreerde
zich vooral rondom het keizerlijk hof, dat zich niet meer in Rome
bevond. De keizers hadden hun residenties verplaatst richting de
rijksgrenzen, waar hun aanwezigheid harder nodig was. Toen in
de vierde eeuw, mede dankzij al deze maatregelen, de rust enigszins was weergekeerd, bleef de bestuurlijke situatie ongewijzigd.
De grote politiek ging meestal langs Rome heen. De keizers
lieten zich er slechts zelden zien (zie p.81). Behalve residentiesteden als Milaan, Trier, Sirmium en Antiochië had Rome
vooral de tweede hoofdstad, Constantinopel, als concurrent. Wel
was Rome nog steeds veruit de grootste stad van het rijk en bleef
ongeëvenaard in pracht en aanzien.32
De Romeinse senaat33 had zich gedurende het principaat steeds
verzet tegen het slinken van zijn invloed, maar had het nu
Demandt (1989) p.374-382.
Algemeen: Demandt (1989) p.276-288 en M.T.W.Arnheim: The senatorial aristocracy in the
later Roman Empire (Oxford 1972).
32
33
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definitief tegen het leger afgelegd. Het politiek primaat lag in
handen van de keizer en zijn bestuurlijke en militaire apparaat.
De senaat had als instituut geen betekenis meer. Men kwam
alleen nog pro forma bijeen, en dan nog in kleinen getale; discussies hadden plaatsgemaakt voor acclamaties. Men zou de senaat
kunnen vergelijken met een gemeenteraad. Het instituut senaat
moet onderscheiden worden van de senaat als stand, d.i.
iedereen die zich vir clarissimus mocht noemen. Het clarissimaat
had zich sterk uitgebreid, want het was verbonden met bepaalde
posities in het bestuurlijke of militaire systeem, of eenvoudig met
de gunst van de keizer. Bovendien had Constantinopel een eigen
senaat gekregen. De senatoriale stand had zijn binding met
Rome dus voor een groot deel verloren. Met de term 'Romeinse
senaat' of 'aristocratie' duiden we meestal (zo ook in deze
scriptie) een tamelijk gesloten gemeenschap van families in
Rome aan die hun standing ontlenen aan hun, al dan niet ver
terug te voeren, afkomst.34 In de loop van de vierde eeuw
hadden Romeinse aristocraten weer de mogelijkheid functies te
vervullen in de civiele arm van het rijksbestuur, bijvoorbeeld als
gouverneur van een provincie, maar we treffen maar zelden
senatoren aan op sleutelposities. Dit heeft enerzijds wel te maken
met de voorkeur van de keizers, die vaak liever professionele en
loyale personen op hoge posten benoemden dan senatoren, wier
relatie met het keizerschap als vanouds niet optimaal was.
Anderzijds moeten we misschien een gebrek aan politiek
engagement onder senatoren constateren. Het is opvallend
hoeveel waarde Symmachus (onze belangrijkste bron voor de
aristocratie en haar bezigheden) en zijn kennissenkring hechten
aan hun otium (vrije tijd, d.i. het niet belast zijn met een
bestuurlijke functie).35 Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Ammianus, zelf afkomstig uit een ambtelijk of militair nest, hen
afschildert als nietsnutten.
Maar de medaille had ook een andere kant. De Romeinse
aristocratie was, mede door haar gigantische rijkdom, vooral in
de vorm van grootgrondbezit door heel het rijk, een belangengroepering van formaat. Senatoren hadden grote netwerken van
34
35
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Paschoud p.71.
Matthews (1975) p.1-12.

contacten en connecties tot hun beschikking, waarmee ze de
gang van zaken in zekere mate nog konden bijsturen. Slechts
weinig keizers lieten de oude hoofdstad en haar senaat zonder
meer links liggen. Verder hadden senatoren een belangrijke
maatschappelijke positie in de provincies, waar ze grote villa's en
landerijen bezaten en waar veel mensen van hen afhankelijk
waren. En ook in de stad Rome had de aristocratie een grote
sociale functie. Was vroeger de keizer de belangrijkste patroon
voor de stadsbevolking geweest, nu had de senaat vrij spel, zeker
daar de verantwoordelijke man voor de gang van zaken in en
om de stad, de stadspraefect (zie verderop), meestal uit de
aristocratie voortkwam. Belangrijke ambten in een senatoriale
carrière waren de quaestuur en de praetuur, die vooral bestonden uit het geven (en bekostigen!) van spelen voor het volk. Een
senator kon hiermee veel prestige verwerven. Dit gold in nog
veel grotere mate voor het consulaat, maar slechts weinig
senatoren bereikten dit.36 Bovendien had de senaat een missie: hij
had zich, in een eeuw van een actieve christianiseringspolitiek
door de overheid, opgeworpen als voorvechter van de oude
Romeinse tradities. Door vast te houden aan het heidendom
leverde de Romeinse aristocratie haar eigen bijdrage aan het
welzijn van het rijk, namelijk door de goden, die Rome groot
gemaakt hadden, gunstig te stemmen. Het Altaar van Victoria is
het symbool geworden van het religieuze touwtrekken tussen
keizers en senaat. Diverse keren werd het op last van de keizer
uit de vergaderzaal van de senaat verwijderd, diverse keren
werd het weer in ere hersteld. Over het algemeen werd het
heidendom in Rome gedoogd. Na 394 werd iedereen verplicht in
naam christen te worden, maar onder de aristocratie bleef de
heidense traditie nog lang voortleven.37 Een minderheid van de
aristocratie was al eerder christelijk geworden. Een groot deel
van het volk van Rome was ook al lang christen. Paradoxaal
genoeg was Rome in Ammianus' tijd centrum van zowel heidendom als christendom in het westen.38 Een uitvloeisel van het
traditionalisme van de heidense aristocratie was de grote
Matthews (1975) p.12-31.
Demandt (1989) p.425-427, Klein (1972) passim, m.n. p.11-16.
38
Demandt (1989) p.448-449.
36
37
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culturele bloei in Rome in de decennia rond 400. Rome was
verder nog steeds de belangrijkste universiteitsstad van het rijk
(zie p.117).
Verantwoordelijk voor het bestuur van Rome en omgeving
was de praefectus urbis Romae.39 De stadspraefectuur was na de
praetoriaanse praefectuur (d.i. de supervisie over een groot deel
van het rijk) de hoogste post in het bestuurlijk systeem, maar was
vooral een locale aangelegenheid en werd meestal vervuld door
leden van vooraanstaande senatorenfamilies. De stadspraefect
werd benoemd door de keizer en bleef gemiddeld een jaar in
functie. Zijn plaatsvervanger was de vicarius, een keizerlijke
ambtenaar. Zij hadden een leger functionarissen onder zich om
de veelheid van taken waarmee zij belast waren, zoals voedselvoorziening, waterhuishouding, brandweer, belastinginning,
bouwnijverheid etc. te kunnen vervullen. Vooral met de voedselvoorziening kon de praefect de gunst van het volk verwerven,
maar zich ook de nodige woede op de hals halen.40 Zijn belangrijkste ondergeschikte in dezen was de praefectus annonae.
Behalve graan (in de vorm van gebakken brood) werd er in de
vierde eeuw ook wijn, olie en vlees met korting door de overheid
verstrekt. Productie, aanvoer en distributie van dit alles was een
grootschalige en logistiek ingewikkelde zaak, waarbij het
moeilijk was alle radertjes in het systeem draaiende te houden.
Veel beroepsgroepen, zoals bakkers en schippers, waren daarom
als vanouds verenigd in collegia, en hun productiviteit werd
veiliggesteld, enerzijds door vrijstellingen en privileges,
anderzijds
door
plichtmatige
beroepsuitoefening.
Beroepsbinding werd overigens in alle sectoren en in heel het rijk
toegepast om de economie draaiende te houden.41 Over de
bedrijfstakken waarmee de overheid zich intensief bemoeide,
zoals de voedselvoorziening en enkele staatsbedrijven in Rome
(voor kleding, marmer, en een munt) zijn we door wetten e.d.
vrij goed geïnformeerd. Naar omvang en variëteit van handel en
nijverheid in de 'vrije sector' van een stad met naar schatting een
Voor de stadspraefectuur en de gang van zaken in Rome in het algemeen zie Demandt
(1989) p.382-391 en A.Chastagnol: La préfecture urbaine à Rome sous le bas-empire (Paris 1960).
40
Den Boeft ad 21.12.24 met recente literatuur.
41
Demandt (1989) p.322.
39
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kleine miljoen inwoners, kunnen we alleen maar raden. Toch
was Rome al met al eerder een parasitaire dan een productieve
factor in de rijkseconomie. Niet alleen liet men levensmiddelen
van elders aanrukken, ook het uitgaansleven in Rome was,
enerzijds door de overheid, anderzijds door weldoenerij van de
kant van de aristocratie, buitengewoon goed geregeld. In de
vierde eeuw waren in Rome 176 dagen in een jaar feestdagen.
Op die dagen (en niet alleen dan) kon men genieten van
gladiatorenspelen, theatervoorstellingen, paardenraces e.d. Ook
de openbare badgelegenheden waren populair. Ze werden door
de staat gerund en gefinancierd. Ammianus schildert het volk
van de stad Rome af als verwend, nutteloos en opstandig. Dit is
het beeld dat in meer bronnen naar voren komt, en er zal zeker
een kern van waarheid in zitten. We kunnen ons echter afvragen
of Ammianus spreekt uit eigen ervaring. Mede hierop zullen we
in het volgende hoofdstuk ingaan.
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III
ROME-EXCURSIES
DE MEEST CONCRETE aanwijzing voor de mogelijkheid dat
Ammianus inwoner van Rome is geweest, vinden we in de loop
van een van de Rome-excursies. Op twee plaatsen (14.6, 28.4) in
de overgeleverde boeken van zijn Res gestae ziet Ammianus
aanleiding om, in de vorm van een uitweiding over het sociale
leven in de oude hoofdstad, ongezouten zijn mening te geven
over de gedragingen van senaat en volk van Rome.42
Het feit dat er twee Rome-uitweidingen zijn met grotendeels dezelfde thematiek (cf.
Drexler (1974) p.33-4), hoeft geen problemen op te leveren. Volgens Thompson (1947 p.117120) zijn de boeken 26-31 later aan het geheel toegevoegd, en de uitweidingen in die boeken
vormen zo supplementen op eerdere passages over hetzelfde onderwerp (Of dit duidt op
'deep feelings' over zo'n onderwerp, valt te bezien; cf. verderop, p.33sqq). Bovendien lijken
aan 14.6 al uitweidingen over Rome vooraf te zijn gegaan (in de verloren boeken; 28.4.6
aliquotiens; Kohns p.488-9; contra Kautt-Bender p.264 n.53). Hartke (p.51-74) bespeurt in 28.4
een verandering van toon ten opzichte van 14.6. In de tweede uitweiding zou Ammianus
zijn publiek, met name in de exempla, direkter aanspreken, terwijl in de eerste de exempla
vooral dienen ter opsiering. 'Aus dem Bericht im 28. Buch spricht [...] eine verbreitete
historistische Haltung. Aus der Vergangenheit, deren Kenntnis nicht nur bei dem Publikum
Ammians, sondern allgemein bei dem Adel und den Massen Roms vorausgesetzt ist,
werden bestimmte Wertmaßstäbe für das praktische Verhalten abgeleitet. Ammian und sein
Kreis [?] fühlen die wahre Gravität dieser Werte und ihrer Forderungen. Die entartete
Menge der Römer glaubt sie zu fühlen, aber genügt sich in einer theaterhaften Nachäfferei.
Rom bietet das Bild eines gespensterhaft wie im Zirkus sich bewegenden historischen
Wachskabinets' (p.65). Deze mentaliteitsverandering, en daarmee de compositie van o.a.
boek 28, zou plaats hebben gehad in de tijd dat Eugenius tegenkeizer in Italië was (392-4) en
Nicomachus Flavianus de gelegenheid kreeg in Rome een 'revival' van het heidendom, en
daarmee een hernieuwd historisch besef bij de Romeinen, in gang te zetten (p.73; cf.
Matthews (1975) p.240-43). Het onderscheid, dat Hartke tussen de beide excursies
constateert, is niet reëel, evenmin als de koppeling, op grond daarvan, met een bepaalde tijd
en een bepaald publiek. Zijn theorie is al door Demandt (1965 p.148-151), Paschoud (p.60-1)
en Drexler (p.29-34) aan de kant gezet. Er is wel een verschil in toon, maar dit is misschien
een gevolg van Ammianus' ontwikkeling als schrijver (welke excursie dan het meest
geslaagd is, is een kwestie van smaak; cf.Matthews (1989) p.414 en Kautt-Bender p.293).
Matthews (1989 p.414-5) maakt een onderscheid aan de hand van de context waarin een
excursie geïntroduceerd wordt. De eerste sluit aan op het verslag van de stadspraefectuur
van Orfitus (14.6.1), waar, zoals gewoonlijk, weer onrust onder het volk te noteren valt. Bij
wijze van diepere 'verklaring' voor dit steeds terugkerende fenomeen (§2) beschrijft
Ammianus hoe Rome uitgegroeid is tot wereldmacht en nu overal groot aanzien geniet (§36; zie p.102sqq). De hierop volgende satirische schets (vanaf §7) maakt echter pijnlijk duide42
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Het gedrag van de Romeinen volgens Ammianus
Het plebs van Rome wijdt in de ogen van Ammianus heel zijn
leven aan 'drinken en dobbelen, bezoeken van theaters, zwelgen
in genot en opgaan in circus-shows' (28.4.29. vino et tesseris [...] et
lustris et voluptatibus et spectaculis). Hij schildert ons Romeinen,
verslaafd aan het gevoel van een rijk gevulde maag, wachtend in
de gaarkeukens tot het eten klaar is; ze kijken met aandacht naar
het halfgare vlees, alsof ze een anatomische les bijwonen
(28.4.34). Het Heilige der Heiligen is voor hen de Circus Maximus (28.4.29). Een wonderlijk schouwspel is het, als het volk
massaal het verloop van de wagenrace in het circus volgt alsof
zijn leven ervan afhangt (14.6.26); het komt geregeld tot opstootjes tussen groepen supporters van de verschillende
circuspartijen; de ouderen onder hen, die een zekere autoriteit
bezitten door hun respectabele leeftijd, hun grijze haar en hun
rimpels, verkondigen als een Cato of een Cicero dat 'de staat op
de rand van de afgrond balanceert' ... als het span waarop zij hun
geld hebben staan, niet als eerste om de bocht komt (28.4.30). De
meesten hebben er slapeloze nachten van (28.4.31).
Uitgebreider gaat Ammianus in op het wangdrag van de
hogere standen, die zich verliezen in oppervlakkigheid, lichtzinnigheid en uiterlijk vertoon. De stof van hun kleding is zo verfijnd, dat een senator wel elf gewaden over elkaar kan dragen,
waarbij hij er met een handige armbeweging voor zorgt, dat de
geborduurde dierfiguurtjes op de zoom van zijn onderjurk nog
voor iedereen te zien zijn (14.6.9, 28.4.19). Een standbeeld vindt
men de grootste eer die iemand toekomen kan; een omgekeerde
wereld, als men niet bogen kan op daden die een dergelijk
eerbewijs zouden rechtvaardigen; de oude Cato had liever dat
lijk dat de Romeinen zich niet naar hun stand gedragen. Deze schets wordt dan volgens
Matthews gekenmerkt door een 'thematic emphasis reflecting this heavily "ideological"
introduction'. De tweede excursie sluit aan op de praefectuur van Ampelius, die 'eeuwige
roem misliep' door niet hard genoeg op te treden tegen het wangedrag van het volk; hij had
niet de moed om strenge maatregelen m.b.t. openingstijden van bars, eten in het openbaar
en bordeelbezoek daadwerkelijk door te voeren (28.4.3-5). 'In keeping with this very downto-earth introduction, Ammianus' digression, leaving ideology aside, presents aspects of
senatorial and popular taste in a series of specific images' in een lossere samenhang.
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men zich verwonderde over het feit dat er geen standbeeld van
hem was, dan dat men erover zou gaan zeuren als hij er wel een
gekregen had (14.6.8). Een beschrijving van de zwelgerijen aan
tafel besluit Ammianus aanvankelijk (14.6.16) achterwege te
laten, maar in tweede instantie (28.4.13) lezen we hoe de
delicatessen die achtereenvolgens op tafel komen zorgvuldig
worden gewogen en genoteerd, ter meerdere eer en glorie van de
gastheer. Buitenshuis maken de hoge heren de straat onveilig als
ze met hun hele gevolg door de stad trekken (14.6.16-17), om
vervolgens, aangekomen in het badhuis, onder elkaar te strijden
om de genegenheid van 'een of andere hoer uit het lage
stadsvolk' (28.4.9. oppidanae quondam prostibulum plebis). De
manier waarop een senator zich voortbeweegt, staat overigens
niet los van zijn financiële positie: komt hij een tegoed opeisen,
dan gaat hij 'op hoge poten' (coturnatos), wil hij zelf een lening
afsluiten, dan loopt hij 'op kousevoeten' (soccos).43 In 28.4.26
schetst Ammianus de situatie van twee echtgenoten, die in
aparte kamers, bijgestaan door hun rechtskundige adviseurs en
hun horoscoop, ieder hun testament opmaken; één van hen zal
het waarschijnlijk niet lang meer maken; door natuurlijke
oorzaak of niet, dat laat Ammianus in het midden. Maar de
rijkere Romeinen zijn hun voorvaderen niet helemaal vergeten:
op een rit over hun landerijen voelen ze zich Caesar of
Alexander de Grote op veldtocht (28.4.18). In hun grootste
liefhebberijen verschillen ze echter niet van het plebs: in het
circus en bij het dobbelen, daar leer je je beste vrienden kennen!
(14.6.14, 28.4.11,21) De neerwaartse spiraal wordt duidelijk als
we zien dat de adel juist een voorbeeldfunctie voor het volk
heeft: in 28.4.7 lezen we hoe de aristocratie zich tooit met
opvallende namen die een goede afkomst moeten suggereren; in
§28 doet het volk hen dit na, maar hun nomina culta blijken
'speaking names' te zijn zoals we die vooral uit de komedie
kennen: Gluturinus = 'Slokop', Trulla = 'Drinkbeker', Lucanicus =
'Rookworst', Porculaca = 'Varkentje' etc.44
28.4.27; de soccus is de lage schoen van een Romeinse komediespeler; de coturnus is de
hoge schoen die gedragen werd door acteurs van tragedies.
44
Seyfarth ad.loc.; cf. Hartke p.130, Syme p.150-1. Overzicht van punten van kritiek
waarop senaat en volk niet van elkaar verschillen bij Kohns p.487-8.
43
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Vooral de intellectuele oppervlakkigheid van de senatoriale
klasse lijkt Ammianus, als literair onderlegd persoon, diep te
treffen: 'in plaats van een filosoof trekt men een zanger aan en in
plaats van een redenaar een cabaret-expert, terwijl bibliotheken
voor altijd als graven gesloten zijn.'45 De meesten kennen geen
serieuzer lectuur dan Juvenalis of Marius Maximus (28.4.14).46
Men moet weinig hebben van hoger opgeleiden, zeker als ze van
buiten Rome komen (14.6.14-15). In 14.6.12-13 beschrijft Ammianus hoe zo'n 'buitenlander' probeert zich een plaatsje onder de
Romeinen te verwerven:
12. Maar als je tegenwoordig als fatsoenlijk nieuwkomer binnengaat bij iemand
die goed in de centen zit (en dus nogal overtuigd is van zichzelf) om hem voor
de eerste keer te begroeten, word je als een godgezondene binnengehaald. Je
wordt uitgebreid ondervraagd, je ziet je soms genoodzaakt tot een leugentje en
je verbaast je erover dat een hooggeplaatst iemand, die jou nooit eerder gezien
heeft, zoveel aandacht heeft voor jouw bescheiden persoontje. Je betreurt het dat
je, onder deze zogenaamd voordelige voorwaarden, niet tien jaar eerder naar
Rome gekomen bent. 13. Als je nu de volgende dag, vertrouwend op deze
vriendelijkheid, weer hetzelfde doet, sta je daar als een onverwachte onbekende
terwijl hij, die je gisteren nog aanspoorde vandaag terug te komen, [zijn cliënten]
telt maar er lang over na moet denken wie je ook weer was en waar je vandaan
kwam. Uiteindelijk word je dan toch herkend en als vriend binnengehaald.
Maar als je hem drie jaar lang consequent iedere dag bent gaan begroeten,
vervolgens net zo lange tijd niet komt opdagen, en dan terugkomt om op de
oude voet door te gaan, wordt je niet gevraagd waar je al die tijd was, en als je
daar niet gedesillusioneerd weggaat slijt je de rest van je leven in vergeefsheid
met het dragen van water naar de zee.47
14.6.18. pro philosopho cantor et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur [...]
bibliothecis sepulchrorum ritu in perpetuum clausis.
46
Het is vooral op de beperktheid van de literaire interesse dat Ammianus kritiek heeft; hij
kende de werken van deze auteurs waarschijnlijk goed genoeg (Demandt (1965) p.18-9).
Marius Maximus schreef keizerbiografieën en stond bekend om zijn aandacht voor —in
Ammianus' ogen (cf. 26.1.1)—irrelevanties (cf. Vogt p.808, Syme p.84-8). Juvenalis is de
bekende satiricus. Juist in de onderhavige passages lijkt de affiniteit met zijn werk geen
toeval (cf. Syme p. 89-91 en mijn n.258).
47
12. At nunc si ad aliquem bene nummatum tumentumque ideo honestus advena salutatum
introieris primitus, tamquam exoptatus suscipieris et interrogatus multa coactusque mentiri
miraberis numquam antea visus summatem virum tenuem te sic enixius observantem, ut paenitet ob
haec bona tamquam praecipua non vidisse ante decennium Romam. 13. hacque affabilitate confisus
cum eadem postridie feceris, ut incognitus haerebis et repentinus hortatore illo hesterno ...
numerando, qui sis vel unde venias diutius ambigente. agnitus vero tandem et ascitus in amicitiam,
si te salutandi assiduitati dederis triennio indiscretus et per totidem dierum defueris tempus,
reverteris ad paria perferenda, nec, ubi esses, interrogatus et, ni inde miser discesseris, aetatem
omnem frustra in stipite conteres summittendo.
45
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Vroeger, 'toen Rome nog het huis van alle deugden was' (cum
esset aliquando virtutum omnium domicilium Roma), deed men nog
moeite vreemdelingen aan zich te binden (14.6.21); tegenwoordig
roept het volk in de theaters in spreekkoren dat de 'buitenlanders
eruit moeten'(28.4.32). En dit gebeurde ook werkelijk (14.6.19):
Tenslotte is men tot zo'n schaamteloosheid gezonken dat, toen nog niet zo lang
geleden vreemdelingen wegens dreigend voedseltekort halsoverkop de stad
werden uitgezet, integere wetenschapsbeoefenaars, hoe weinig er ook waren,
zonder respijt werden verjaagd, terwijl de nalopers van acteurs (en wie zich
daar op dat moment voor uitgaf) daar werden gehouden, en drieduizend
danseresjes met hun koren en evenzoveel dansleraren zonder meer mochten
blijven.48

Compromiteert Ammianus zich?
Algemeen wordt aangenomen dat Ammianus' kritiek in de
Rome-excursies gebaseerd is op zijn eigen ervaringen tijdens zijn
vermeende verblijf in Rome. Vooral de passages over het gebrek
aan gastvrijheid bij de Romeinen zijn in dit verband suggestief:
aanvankelijk zou Ammianus net zo onverschillig ontvangen zijn
als de nieuwkomer in 14.6.12-13 en was hij het slachtoffer van
vreemdenuitzettingen.49 De brieven van Symmachus en Libanius
48

Postremo ad id indignitatis est ventum, ut, cum peregrini ob formidatam haud ita dudum
alimentorum inopiam pellerentur ab urbe praecipites, sectatoribus disciplinarum liberalium impendio
paucis sine respiratione ulla extrusis tenerentur mimarum asseculae veri, quique id simularunt ad
tempus, et tria milia saltatricum ne interpellata quidem cum choris totidemque remanerent magistris.
49
Seeck (1894) k.1846, Ensslin p.6, Thompson (1941-2) en (1947) p.14, Cameron (1964) p.267, Demandt (1965) p.89, Matthews (1989) p.12-13, om de belangrijksten te noemen. Sabbah
(p.125 n.50) twijfelt; een mogelijkheid is, dat Ammianus wel een vreemdenuitzetting heeft
meegemaakt, maar er, als persoon van enige stand, niet door is getroffen (Seyfarth ad
14.6.19). Thompson (1941-2 p.134) suggereert dat Ammianus zijn slechte ontvangst mede
aan zichzelf te danken had: 'He was captious'. Rosen (1982 p.26) merkt overigens terecht op
dat Ammianus niet expliciet vermeldt dat hij uit eigen ervaring spreekt, terwijl hij dat in een
andere soortgelijke uitweiding, over het juristenwezen (30.4) wel doet (§30). Thompson
(1947 p.12) identificeert bovendien de veteraan uit 28.4.20 met Ammianus. Of dit
gerechtvaardigd is, valt niet vast te stellen vanwege de lacuneuze toestand waarin deze
passage overgeleverd is. De vertaling van Rolfe voldoet in ieder geval nauwelijks aan het
beeld van de waarheidslievende historicus: 'And, indeed, if any veteran has recently retired
because of his years from service with the emperor, such a company of admirers attend him
that ... [de veteraan?] is considered to be the leader of the old song; the others quietly listen
to what he says. He alone, like the father of a family, tells irrelevant stories and entertaining
tales, and in most of them cleverly deceiving his hearers.' Dergelijke interpretatie bij
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geven echter een heel ander beeld. Als deze brieven op Ammianus betrekking zouden hebben, dan zou hij toegang hebben
gehad tot de invloedrijkste senatoriale kringen en zou hij na
voordrachten uit eigen werk een gevierd schrijver geweest zijn.
Zo bekeken is het niet verwonderlijk dat de Rome-excursies
Ammianus-interpretatoren in het verleden heel wat
hoofdbrekens hebben gekost: enerzijds waren er aanwijzingen
dat Ammianus maar moeilijk in Rome heeft kunnen aarden,
anderzijds 'wist' men dat hij er succes had en de stad een warm
hart toedroeg.50 Hoewel ik in deze scriptie betoog dat Ammianus
niet enthousiast is over Rome en er misschien zelfs nooit geweest
is, lijkt het mij zinvol om kort enkele manieren te bespreken
waarop men het geschetste probleem benaderd heeft.
Het is blijkbaar niet zo dat zich tussen de compositie van 14.6
(vroeg tijdens zijn 'verblijf', cf. haud ita dudum) en 28.4 (later,
misschien zelfs na zijn 'succes', cf.n.19) een verandering ten
goede in Ammianus' positie voorgedaan heeft die de tegenstrijdigheid verklaarbaar zou maken: het latere caput is minstens zo
hard van toon als het vroegere. De gedachtenconstructie, dat
Ammianus' 'Rombegeisterung' gebaseerd is op de uiterlijke
verschijning van de stad, maar dat hij met de inwoners weinig
opheeft,51 lost het probleem niet op en is bovendien niet bevredigend: zeker voor iemand die al langer in een stad woont moet de
mentaliteit van zijn medeburgers toch doorslaggevend zijn.
Men heeft zich wel vastgeklampt aan het feit dat Ammianus de
'objecten' van zijn kritiek vaak aanduidt met niet-precieze woorden als 'weinigen', 'sommigen' en 'enkelen': Ammianus zou niet
alle Romeinen over één kam hebben willen scheren, hij zou de
mogelijkheid tot uitzonderingen op de malaise, bijvoorbeeld
Symmachus en de zijnen, open houden.52 Dit is niet waarschijnlijk. Afgezien van het feit dat hij soms woorden van een heel wat
Matthews (1975) p.255.
50
Cf. Pack p.182-3, Cameron (1964) p.26-28. Bovendien zal een Romeins publiek het niet
prettig gevonden hebben zo afgeschilderd te worden als Ammianus doet; cf. p.125.
51
Paschoud p.66: 'il pense que c'est la plus belle cité du monde, mais il n'en peut pas
supporter les habitants.'
52
14.6.7 paucorum, 14.6.8 aliqui, 28.4.8 nonnulli etc. Kautt-Bender p.252, Sabbah p.333 n.44,
Matthews (1994) p.261-2. Kautt-Bender ziet in deze woordkeus een aanwijzing voor een
'relativ optimistische Sichtweise'! Enßlin (p.45) ziet juist in de genuanceerdheid een
aanwijzing voor een oordeel gebaseerd op autopsie (cf. mijn mening verderop).

31

grotere reikwijdte gebruikt,53 moeten we vaststellen dat zijn
zedenschets absoluut geen genuanceerde indruk maakt: het
beeld dat de lezer meekrijgt is eenzijdig en negatief; Ammianus
doet geen moeite om er iets tegenover te stellen.54 Bovendien is
het niet zo dat iemand als Symmachus zich niet door
verschillende elementen in Ammianus' invectief aangesproken
kan hebben gevoeld. Gebrek aan cultuur is het laatste waar hij
van beschuldigd kon worden, maar kritiek op het pronken met
standbeelden, rijkdom en afstamming mocht hij zich wel degelijk
aantrekken.55 De geringe aandacht die de senaat als instituut
terecht van Ammianus krijgt, zou Symmachus niet welgevallig
geweest zijn.56 Zeker sinds men ervan uitgaat dat de vreemdenuitzetting waar Ammianus 'nog niet zo lang geleden' bij
betrokken zou zijn geweest niet in 383 maar in 384 te dateren is,
toen Symmachus er zelf als praefectus urbi voor
verantwoordelijk was, moeten we wel een erg grote tolerantie
wat betreft meningsuiting veronderstellen bij Symmachus (en bij
28.4.5 plerosque, 28.4.24 multi, cf. ook 14.6.18.
Rosen (1968) p.233: 'Trotzdem entsteht das Bild der römischen Gesellschaft, weil selbst
die gehäuften Indefinitpronomina ihre Wirkung verlieren vor der nachhaltigen Darstellung,
bei der Groteske auf Groteske folgt.' Ook Häussler p.331 n.4. Het beperkte beeld dat
Ammianus van de activiteiten van de Romeinen geeft, doet niet vermoeden dat hij er erg
vertrouwd mee is geweest; cf. n.69 in fine.
55
Deze en andere voorbeelden van kritiek waardoor Symmachus c.s. zich 'mittelbar'
aangesproken zouden kunnen voelen bij Demandt (1965) p.19 en Cameron (1964) p.27. Cf.
Sabbah p.337-8.
56
De senaat als instituut komt slechts vier maal voor in de Res gestae (16.10.13, 21.10.7,
28.1.23 en 24) en heeft daar nergens een doorslaggevende rol. Cameron (1964 p.16) zegt dat
'Ammianus often speaks of the senate, as a body, with respect' en verwijst daarvoor naar
Enßlin p.25sqq. Deze merkt echter op, dat Ammianus juist een goede voorstelling heeft van
de reële betekenis van de senaat (p.28) en keizers niet beoordeelt naar hun relatie met de
senaat (p.29-30). De bewijsplaatsen die Enßlin (p.28-9) en Thompson (1947 p.15) verder
geven voor een welwillende houding van Ammianus tegenover de aristocratie in zijn
geheel, hebben te weinig gewicht: in 23.1.4 worden aristocraten, die door Julianus op
diverse hoge posten benoemd worden, 'hooggeboren en met een verdienstelijke en
onberispelijke levenswandel' (clare natos meritisque probabilis vitae compertos) genoemd, maar
m.i. alleen om aan te geven waarom de keizer hen promoveerde; het noemen van de senaat
alleen ('Oft genug ist von nobilitas, das ist vom Senat, die Rede') is geen teken van
hoogachting, zeker niet in 28.1 (cf. p.61) of in 28.4.6; Ammianus had volgens mij zijn eigen
redenen om de senatorenvervolger Maximinus zwart af te schilderen (zie p.59); de geringe
aandacht die Ammianus, ook naar eigen zeggen, heeft voor het lagere volk, is vooral een
uitvloeisel van zijn historiografische principes (cf. 28.1.15) en zijn eigen middelhoge afkomst; voor mijn alternatieve interpretatie van 14.6.3-6 en 16.10.5 (ook genoemd door
Camus p.125-6) zie resp. p.102sqq en 86sqq. Wilshire p.224: 'The "virtuous senate", as Tacitus
would have it, has no place in Ammianus.'
53
54
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Ammianus) om een vriendschap tussen de twee nog aannemelijk
te maken.57
Pack heeft geprobeerd voor dit probleem een oplossing te
vinden. Hij herkent in de diverse Rome-passages in de Res gestae
de typische kenmerken van een lofprijzing van een stad, zoals
die bij de Grieken door Menander Rhetor geformuleerd en door
Aelius Aristides en door Libanius in praktijk gebracht zijn.
Ammianus is afkomstig uit deze traditie en beschrijft de bezigheden van de Romeinen middels retorische gemeenplaatsen. Hij
geeft er echter een andere draai aan: in plaats van een lofprijzing
(_γκώμιov) schrijft hij een berisping aan het adres van de stad
(ψόγoς πόλεως). Conclusie: de kritiek op Rome zou door
Ammianus als retorische 'Spielerei' bedoeld zijn en als zodanig
niet zo hard bij Symmachus zijn aangekomen.58
Satire en boodschap
Pack's 'oplossing' is—terecht—nooit echt serieus genomen,59 en
zeker sinds een vriendschap tussen Ammianus en Symmachus
niet meer als vaststaand feit wordt beschouwd, is er eigenlijk
geen probleem meer dat om een oplossing vraagt. Van belang is
echter de vaststelling dat het bij de Rome-excursies gaat om
retorische constructies. Nergens komt in Ammianus' werk beter
naar voren dan hier dat Ammianus zijn mening in een bepaalde
literaire vorm giet, in dit geval de satirische. Ten eerste dringt
zich dan de vraag op, wat voor gewicht en wat voor boodschap
Lange tijd heeft men Symmachus Ep.2.7, waarin sprake is van uitzetting, toegeschreven
aan 383, toen er volgens Ep.2.6 en 2.52 hongersnood was wegens een mislukte oogst. In 2.7
ligt de oorzaak echter bij problemen met het graantransport, hetgeen het geval is in 384
(Ambrosius De off.min. 3.49). De uitzetting waar Ammianus bij betrokken zou zijn geweest,
zou daarom 384 gedateerd moeten worden, toen Symmachus stadspraefect was. 383 lag
ogenschijnlijk meer voor de hand, omdat toen een Anicius (Anicius Auchenius Bassus)
praefect was en Ammianus sterk gekant zou zijn geweest tegen de Anicii (maar cf. p.77sqq).
Paschoud p.63-4 met verwijzing naar J.R.Palanque: Famines à Rome à la fin du IVe siècle
(Revue des Études Anciennes 33(1931) 346-356) en H.P.Kohns: Versorgungskrisen und
Hungerrevolten im spätantiken Rom (Bonn 1961) p.168-182. - Ik ontken overigens zowel
Ammianus' vriendschap met Symmachus als zijn persoonlijke betrokkenheid bij de
uitzettingen.
58
Pack p.189: 'the discovery that Ammianus' complaint has a grounding in epideictic
literature, would tend to diminish its force and reality.' Cf. Gernentz p.1-5.
59
Cf. Cameron (1964) p.27-28, Paschoud p.61.
57
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aldus verwoorde kritiek voor Ammianus heeft.
Kritiek heeft Ammianus overal en altijd. Hij staat daarmee in
een traditie van moralistische Romeinse geschiedschrijving
waarvan ook Sallustius en Tacitus deel uitmaken. Hierbij wordt
de te beoordelen persoon of situatie afgezet tegen de goede oude
tijd, i.c. het grote Romeinse verleden.60 Een dieper inzicht in de
maatschappelijke achtergronden van bepaalde verschijnselen
ontbreekt en een verklaring in die geest hoeven we ook bij
Ammianus niet te verwachten.61 Dit geldt in sterke mate voor de
Rome-excursies in kwestie. Ammianus constateert een kloof
tussen de waardigheid van de tegenwoordige Romeinen en hun
voorvaderen62 en keurt af. Beoordelingscriterium daarbij is in
hoeverre zij een bijdrage leveren aan het behoud van de staat.63
Ammianus heeft daarover geen illusies.64 Dat de positie, die de
Romeinse aristocratie in de vierde eeuw in de staat heeft, het
haar onmogelijk maakt om daadwerkelijk en op eigen initiatief
in de voetsporen van haar voorouders te treden, komt niet bij
hem op.65
Wat betekent het nu wanneer Ammianus zijn kritiek uit in de
vorm van een satire? Er is wel gesuggereerd dat Ammianus juist
die zaken waar hij veel belang aan hecht of waar zijn idealen
speciaal in het geding zijn, presenteert in een opvallende vorm,
in dit geval de satirische. Ammianus zou zich vooral opwinden
omdat Rome in zijn ogen nog steeds een grote rol speelde en
Moralisme in de Romeinse historiografie: Drexler (1954); het bekendste voorbeeld is
Sallustius Cat. 6-13. Moralisme bij Ammianus: Rosen (1982) p.109-10, 120-3, Demandt (1965)
p.11: 'Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist Ammian ebenso wichtig wie die
zwischen Wahr und Falsch.' Ammianus maakt vooral veel gebruik van historische exempla,
cf. Vogt p.817-822, Blockley (1975) p.157-67.
61
Drexler (1954) p.170, (1974) p.35, 184-5.
62
Bijv. 14.6.3-6 (zie p.102sqq), 10-11, 18, 21, 28.4.9, 11, 32. N.B.: het is niet de 'lofty position'
van Rome en de senaat waartegen Ammianus het gedrag van de Romeinen afzet, maar de
standing die Rome in het verleden had (contra (i.a.) Den Boeft ad 21.10.7, p.142; cf. Demandt
(1965) p.117-8).
63
Rosen (1982) p.123, cf. Drexler (1954) p.169.
64
Paschoud p.67: 'Il faut, comme ailleurs, admettre la parfaite sincérité d'Ammien dans les
«digressions romaines»: elles expriment la triste réalité que son patriotisme clairvoyant lui a
fait découvrir: malgré les idéaux grandiloquents qu'elle claironne, l'aristocratie sénatoriale
de Rome ne contribue en rien à la sauvegarde de l'empire; bien au contraire, de par ses
intérêts mesquins et égoïstes, elle constitue un élément destructuer de l'Etat romain.' Cf.
14.6.26.
65
Kautt-Bender p.261.
60

34

bovendien een voorbeeldfunctie vervulde, maar hij teleurgesteld
was door de Romeinen.66 Juist de marginale plaats die Rome in
de Res gestae toegewezen krijgt (zie p.41sqq), maakt dit echter
onwaarschijnlijk. Eerder moeten we de hoofdlijn van Ammianus'
betoog, de keizers met hun binnenlands beleid en hun militaire
operaties, zien als datgene wat voor hem het grootste gewicht
heeft. Ook op dat gebied is Ammianus moralistisch en heeft hij
kritiek, maar hij blijft ernstig. De lichtzinnige, bijna laconieke,
satirische toon blijft vrijwel volledig gereserveerd voor de Romeexcursies en een enkel soortgelijk terzijde.67 Ammianus ziet voor
de Romeinen geen rol van betekenis meer weggelegd, ook niet in
de toekomst. Waar het gaat om het wel en wee van de staat heeft
hij zijn hoop niet gevestigd op Rome, maar op de echte machtsdragers. Ammianus keurt het gedrag van de Romeinen af, maar
voorzover in moralisme steeds een didaktisch, opbouwend
element aanwezig is, komt deze boodschap bij kritiek in satirische vorm wel het minst naar voren.68 In hoofdstuk VIII zal het
Kautt-Bender p.249.
Demandt (1965) p.97: 'Die narratio behandelt die Geschicke des Staates, und die Bindung
an ihn haben die Römer gelöst, sind unpolitisch und geschichtslos geworden. [...] Ist der
Senat noch bei Tacitus der Ausgangspunkt seiner Darstellung, fristet er bei Ammian sein
unrühmliches Dasein fast ausschließlich in den Enklaven der beiden Exkurse. Er tritt
politisch nur noch passiv in Erscheinung. Die Staatskritik dagegen läuft wie ein roter Faden
durch das ganze Werk.' Rosen (1968) p.211: 'Die Kritik in den Rom-exkursen betrifft vilitates
(14.6.2); charakteristisch für Adel und Volk sind levitas (6.7) und inanus flatus (6.22). Es ist
eine unpolitische Gesellschaft, die den Ernst nicht kennt. So tadelnswert ihre Fehler sein
mögen, Verbrechen sind sie nicht, nur unwürdig des großen Namens der Stadt (6.7). [...]
Dagegen ist die groteske Darstellung innerhalb der historischen Erzählung von anderem
Gewicht, auch wenn sie die gleichen formalen Mittel benutzt.'; p.214: 'Über einzelne
Marotten der römischen Gesellschaft konnte man lachen. Doch die Grotesken in den
Biographien der Kaiser sind kein Gesellschaftsklatsch über vilitates, sondern dunkle Kapitel
in der Reichsgeschichte.' N.B. Rosens begrip 'Groteske' omvat de satire maar is breder. - Ik
ben verder geneigd weinig waarde te hechten aan de centrale plaats die de Rome-excursies
in Ammianus' totaalcompositie in zouden nemen (bijvoorbeeld precies midden in een boek;
cf.Rosen (1968) p.183 en Kautt-Bender p.280). - Andere satirische passages zijn 17.11.1,
22.4.6-8, 22.6.1-2, 26.3.4-5, 27.3.14-15 en m.n. 30.4 (de zogenaamde juristen-excursie) (KauttBender p.246-7 met n.3).
68
Matthews (1992 p.50, over het juristenexcurs): 'Like many satirists—indeed, it might
almost be taken as a criterion for the definition of satire—Ammianus offers no programme
of reform for the abuses he has identified except that of moral improvement: that is, people
should behave better.' Thompson (1941-2) p.134: 'What is his remedy? He has none'. Ik ben
het in dezen dus niet eens met G.Sabbah: Rome éternelle et Rome temporelle dans les Res gestae
d'Ammien Marcellin (Vita Latina 73(1979)22-31), die (getuige de samenvatting in l'Année
Philologique 50(1979) no.182; het artikel zelf heb ik niet kunnen raadplegen) zegt dat hij met
zijn excursies een 'réveil salutaire' wilde bewerkstelligen. Demandt (1965 p.20-21) brengt de
66
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belang van deze conclusie duidelijk worden.
Satire en werkelijkheid
Ten tweede moeten we ons de vraag stellen naar de relatie van
Ammianus' satirische excursies met de werkelijkheid. Het beeld
dat Ammianus geeft van Rome is drastisch en eenzijdig. Dit is op
zich geen diskwalificatie; overdrijving is inherent aan het satirische genre. De satiricus wil zijn publiek niet de objectieve waarheid presenteren; hij wil vermaken of choqueren of zijn woede
luchten. We kunnen daarom de Rome-excursies strikt genomen
niet gebruiken als bron voor het moreel van de Romeinen in
Ammianus' tijd, alleen voor wat de geschiedschrijver van dat
moreel dacht of wilde doen geloven.69
kritiek op de Romeinen in verband met 31.5.14, waar Ammianus oproept tot eendracht en
herstel van de moraal. M.i. moet deze oproep echter vooral op het militaire betrokken
worden (Paschoud p.41-2; zie p.110). Misschien schepte Ammianus er gewoon genoegen in
Rome zwart te maken: 'Comme ces causeurs brillants qui se sentent écoutés, il s'anime et
s'excite lui-même par l'espoir des applaudisements' (G.Boissier: La fin du Paganisme (Paris
1891) II p.187; cf. Kautt-Bender p.249-50).
69
Ammianus beschrijft uitersten, nooit wat er tussenin ligt (Kohns p.487 n.17); Demandt
(1965) p.94: 'durch den Zwang der literarischen Form ist der historische Wert von Ammians
Zeitkritik begrenzt.' Immers, 'Sein Zweck ist nicht, die Wirklichkeit nur darzustellen,
sondern durch ihre Übersteigerung zu schockieren' (p.96); cf. ook Rosen (1968) p.231-3.
Matthews (1989) vermoedt dat Ammianus' karikatuur nog heel wat van de reële sociale
verhoudingen verraadt (p.415-6) en dat het 'theatrale' in de sociale omgang de werkelijke
situatie in het late Rome weerspiegelt (p.247; ook (1986)), maar 'It is impossible to state any
'scientific' conclusion as to the moral standards and general seriousness of the senatorial
class of Rome' (p.419). In andere bronnen heeft men bevestiging willen vinden voor het
waarheidsgehalte van Ammianus' schetsen, m.i. onterecht. Paschoud geeft p.71-109 een
vernietigend beeld van de Romeinse aristocratie in de persoon van Symmachus. Hij vindt
(p.66; ook p.95-6) dat 'le tableau qu'il [Ammianus] fait de la vanité, du snobisme et de
l'inconscience fondamentale de la noblesse romaine [...] concorde parfaitement avec ce que
nous en pouvons savoir par ailleurs, surtout par la correspondence de Symmaque.' Matthews (1975 p.1-31, m.n. p.3) probeert door die façade heen te prikken: senatoren hadden
'order and dignity' hoog in het vaandel en vervulden nog steeds een belangrijke
maatschappelijke rol (zie ook mijn hoofdstuk II). Ook Klein (1972 p.14) en Demandt (1989
p.377) plaatsen kanttekeningen bij het beeld dat Ammianus geeft. Of vergelijking van
Ammianus met brieven van Hiëronymus (uit dezelfde tijd), waarin hij uithaalt naar het
mondaine leven in Rome (bijv. Ep.22 en 43) het gelijk of ongelijk van deze of gene waar kan
maken (Rosen (1968) p.233, Kohns p.483), betwijfel ik sterk. Men redeneert waarschijnlijk
dat, als woordvoerders van tegengestelde kampen (heidenen en christenen; een overschatte
tegenstelling) hetzelfde beeld geven, dat wel de waarheid moet zijn (cf. Boissier (zie n.68)
p.187). Een en ander maant echter tot voorzichtigheid: het object van Hiëronymus' kritiek is
meestal, anders dan bij Ammianus, de eigen christelijke gemeenschap (Wiesen p.65sqq);
Hiëronymus' satire steunt, net als die van Ammianus, sterk op de literaire traditie (Wiesen
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We kunnen ons echter wel afvragen waar de auteur zijn opvattingen vandaan heeft. Zoals gezegd gaat men ervan uit dat
Ammianus put uit zijn eigen ervaringen tijdens een verblijf in
Rome. Maar Ammianus' zedenschets is misschien minder een
karikatuur van de werkelijkheid dan een vooroordeel dat kan
beantwoorden aan de werkelijkheid, maar daar in eerste
instantie niet op is gebaseerd. Ammianus lijkt in zijn Romeexcursies namelijk vooral schatplichtig aan de rijke satirische
traditie in de Latijnse literatuur.70 De kritiek is 'tijdloos', maar
vooral omdat auteurs motieven en vormen van elkaar
overnemen; de feitelijke situatie doet er minder toe.71 Zo bekeken
is het niet onvoorstelbaar dat Ammianus' uitlatingen over de
Romeinse samenleving vooral voortkomen uit zijn bekendheid
met de Latijnse literatuur.72 Hij nam daaruit standaardinvectieven over, waarmee hij zijn excursies samenstelde. Juist de
traditionele opzet en topiek van deze passages doen vermoeden
dat ze niet op autopsie, maar op belezenheid gebaseerd zijn.
De parallellen tussen Ammianus' excursies en de Latijnse
literatuur zijn legio, maar ook de Griekse levert een aantal in het
oog springende overeenkomsten op. Bij Lucianus73 (Nigrinus 13p.267 en passim; cf.p.245), hetgeen de actualiteit niet bevordert (zie verderop); verder
maken zijn haat-liefde-verhouding met Rome (Paschoud p.210-3), zijn opvliegendheid
(Wiesen p.11-2) en zijn talent voor satire zijn berichtgeving te weinig objectief om er Ammianus mee te kunnen 'controleren'; Boissier p.189-91, Syme p.149-50, Jones (1987) p.114: 'If his
testimony were not supported in many details by that of Jerome we should be suspicious
indeed', maar p.119: 'The truly high society of Rome was perhaps decadent but certainly not
as immoral or unprincipled as Ammianus and Jerome alleged.' - Op zich hoeft de
extreemheid van Ammianus' beeld dus geen reden te zijn om zijn geïnformeerdheid, en
daarmee zijn Romeverblijf, in twijfel te trekken (cf. Rosen (1982) p.141). Zijn mening over
het culturele leven in Rome is echter zo eenzijdig en onjuist (zie p.118sqq; cf. ook Rosen p.25
n.30), dat ik daar in hoofdstuk IX wel toe overga, temeer daar dit voor Ammianus zelf een
belangrijk onderwerp moet zijn geweest.
70
Inhoudelijke parallellen bij Demandt (1965) p.14-18, stilistische bij Rosen (1968) p.208-10,
beide soorten bij Kautt-Bender p.246-294. Behalve uit satire en komedie ook uit
historiografie, bijv. Sallustius Cat.12-13, Tacitus Hist.1.4.3, Dial.29.
71
Afgezien van het feit dat Ammianus strikt genomen de toestand tijdens de stadspraefecturen van Orfitus (353-355) en Ampelius (371-372) beschrijft, is de kritiek wel van
toepassing op de hele keizertijd (Demandt (1965) p.149, Kohns p.488-91).
72
Syme (p.84), Sabbah (p.179-80) en Matthews (1994 p.257) noemen allen, behalve eigen
ervaringen, lectuur als (inspiratie)bron voor Ammianus' excursies. Matthews noemt ze 'full
of circumstantial detail, vividly observed', maar dit getuigt misschien meer van Ammianus'
schrijverstalent dan van zijn eigen waarneming.
73
Rosen (1982) p.98.
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34) lezen we hoe een filosoof het leven in Rome beschrijft: Rome
is een poel van verderf, maar de filosoof vermaakt zich wel met
het gedrag van de Romeinen, nu hoogmoedig, dan slaafs, soms
misdadig, meestal extravagant. Sommige passages lijken sterk op
die van Ammianus. Zo zien we een senator die met een leger van
volgelingen naar het badhuis gaat en zich daar misdraagt
(§13,34, cf. 14.6.17, 28.4.9); voor een ongeïnteresseerde blik
verwacht men dankbaarheid van een mindere; men voelt zich te
verheven om met een kus op de wang begroet te worden en
biedt zijn hand of borst aan (§21, cf. 28.4.10); de rijke kwijnt weg
als hij niet constant iemand bij zich heeft die hem prijst (§23, cf.
28.4.12); men draagt opzichtige kleding en de handen zitten vol
met ringen (§13, cf. 28.4.19); de paardenrennen verheugen zich in
een grote populariteit, zelfs bij mensen die geacht worden
erboven te staan (§29, cf. 28.4.11,30). Het is betekenisvol dat we,
eveneens bij Lucianus, een voorloper aantreffen van Ammianus'
'nieuwkomer' in 14.6.12-13—een passage die juist bij uitstek
aangehaald werd als uiting van Ammianus' persoonlijke frustraties (zie boven). In De mercede conductis schetst hij, afgaand op de
ervaringen van anderen, zijn ambitieuze vriend Timocles wat
een hondeleven je hebt als je als Griekse intellectueel in dienst
treedt van een Romeinse patroon: het valt al niet mee binnen te
komen—men ziet je gewoon niet staan (§10)—en als uiteindelijk
al je levenskracht opgebruikt is, word je op onbarmhartige wijze
afgestoten; het is toch maar een Griek (§39-40).
Libanius prijst in Or.11 Antiochië om de rust die er heerst—heel anders dan in Italië (§151)—en om haar gastvrijheid (§174):
Aldus past onze bevolking bij ons land en past de aard van het land bij het volk,
zodat we nooit gedwongen zijn om de principes van Zeus, de god van de
gastvrijheid, geweld aan te doen door buitenlanders onbehoorlijk te behandelen—en dat terwijl we het voorbeeld van Rome voor ons hebben, dat, wanneer
zich een voedseltekort voordoet, dit tekort omzet in een overvloed door de
vreemdelingen buiten te zetten.74

oὕτω τῇ τε γῇ πρέπωv ὁ ὄχλoς ὁ παρ' ἡμῖv τῷ τε ὄχλῳ τῆς γῆς ἡ φύσις, δι' ἣv
oὐδεπώπoτε τὸv Ξέvιov ἠvαγκάσθημεv ἀδικῆσαι διὰ τῆς περὶ τoὺς ξέvoυς ὠμότητoς,
καίτoι τὸ παράδειγμα τῆς Ῥώμης ἐχovτες, ἡ τὴv τῶv ἀvαγκαιoτάτωv σπάvιv, ἡvίκα ἄv
τoῦτo συμπέσῃ, τῇ τῶv ξέvωv ἐλάσει πρὸς ἀφθovίαv μεθίστησιv⋅.
74
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Uitzettingen wegens voedseltekorten kwamen vaker voor in
Rome en waren een algemeen bekend fenomeen.75 De geciteerde
passage is van de hand van een man die er trots op was nooit in
Rome te zijn geweest! Ook verstokte oosterlingen wisten van
Rome's gebrek aan gastvrijheid. Blijkbaar konden Grieken zich
er, zo niet kwaad om maken, dan toch op voorstaan dat zij heel
anders met gastvrijheid omgingen.76 Voor Ammianus kunnen
dergelijke sentimenten, gecombineerd met een lage dunk (waar
en hoe dan ook opgedaan77) van de Romeinen op ander vlak,
voldoende geweest zijn om, gebruik makend van traditionele
invectieven uit de literatuur, een bijtende satire op senaat en volk
van Rome te schrijven en in zijn werk op te nemen.78

Al sinds Augustus kwamen ze voor (Suetonius Aug.42). Er zijn ons uitzettingen bekend
uit 353, 356, 384 en 440 (Chastagnol (zie n.39) p.268, Drexler (1974) p.18 n.11).
76
Ook Libanius Ep.1379 (met Fuchs p.54), Themistius Or.18.122a-b (De Jonge ad 14.6.9,
p.145). Fuchs p.54: 'Der griechischen Welt gab jene Maßnahme Gelegenheit, voll Stolz die
Überlegenheit des eigenen Landes zu betonen'.
77
Kunnen Ammianus' ervaringen (in het oosten) met de aristocraat Sabinianus (Szidat
(1991)) zijn mening over de Romeinse aristocratie gevormd (of misvormd) hebben? Cf.
18.5.5 met 14.6.12 en 28.4.18, 20, en 18.7.7 met 14.6.18. Of heeft Probus (cf. p.78 met n.225)
misschien model gestaan? Cf. 27.11.1 met 14.6.10, 27.11.2 met 28.4.27, 27.11.4 met 28.4.16 (cf.
Drexler (1974) p.34).
78
De nadruk die hij daarbij legt op de vreemdelingenkwestie is wel een gevolg van het feit
dat het bij Ammianus steeds gaat om intellectueel gekwalificeerde immigranten, zodat
vooral zijn 'Bildungsideal' geschonden wordt (zie n.201).
75
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Ammianus zou uit enthousiasme voor Rome ooit besloten
hebben zich in de stad te vestigen. Het behoeft geen betoog dat
de satirische excursies over Rome de zaak, dat Ammianus
warme gevoelens voor de stad zou koesteren, niet sterker
maken. In het bovenstaande heb ik proberen aan te tonen dat
Ammianus' mening in dezen, zelfs met betrekking tot het
Romeinse 'vreemdelingenbeleid', bovendien niet op eigen
ervaring hoeft te berusten. Het negatieve beeld dat blijkbaar bij
meer Grieken bestond over de gastvrijheid van Rome maakt het
eerder waarschijnlijk dat Ammianus zich goed zou bedenken
alvorens zich in het sociale leven aldaar te mengen.
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IV
DE STADSPRAEFECTEN
AMMIANUS DOET IN een serie korte passages verspreid over
de Res gestae verslag van de gebeurtenissen in Rome. Ze zijn alle
op dezelfde manier opgezet: eerst wordt de stadspraefect
genoemd die gedurende de betreffende periode in functie was
(waarmee het gebeurde ook gedateerd is); ten tweede worden
meestal zijn karakter en kwaliteiten geschetst; de situatie in
Rome, met name wat betreft de voedselvoorziening, en de
maatregelen van de praefect worden kort beschreven; vaak
wordt een en ander geïllustreerd met een pakkende anecdote. De
passages zijn geplaatst in de boeken van de Res gestae waar ze
qua tijd ongeveer thuishoren; in de latere boeken worden soms
meerdere praefecten samen behandeld in één langer caput.79
Aandacht voor Rome: voorliefde voor de stad?
Het feit dat de serie 'stadspraefect-passages' voor de jaren die
Ammianus behandelt (353-375) praktisch compleet is, doet vermoeden dat hij volledigheid heeft nagestreefd in zijn berichtgeTot de stadpraefect-passages behoren strikt genomen slechts de volgende: 14.6.1
(Orfitus, praefectus urbi (I) in de jaren 353-355), 15.7 (Leontius, 355-356), 17.11.5 (Bassus,
Artemius vicarius, 359), 19.10 (Tertullus, 359-361) 21.12.24 (Maximus, 361-362), 26.3
(Apronianus, 362-364), 27.3 (Symmachus, 364-365; Volusianus Lampadius, 365; Viventius,
365-367), 27.9.8-10 (Praetextatus, 367-368), 28.4.1-5 (Olybrius, 369-370; Ampelius, 371-372),
29.6.17-19 (Claudius, 374). Passages die niet aan het genoemde signalement voldoen,
bijvoorbeeld waar alleen sprake is van de benoeming van een stadspraefect (23.1.4) of waar
de naam van de praefect slechts gebruikt wordt om een stadromeinse gebeurtenis, die
binnen het kader van de rijksgeschiedenis valt, te dateren (16.10.4 en 17.4.1 (Orfitus (II), 357359), 21.10.7, 23.3.3, 28.1.8,22 (cf. p.60)), horen hier m.i. niet bij (Het idee van Kautt-Bender
(p.204 en 212 met n.79), dat deze o.a. dienen om de Rome-passages meer samenhang te
geven, overtuigt mij niet). Blijkens 14.6.2 zijn er ook in de verloren boeken stadpraefectpassages voorgekomen (De Jonge ad loc.). Een overzicht van de overgeleverde passages
(behalve 15.7) bij Drexler (1974 p.14-17). Ik ga in dit hoofdstuk niet systematisch in op
historische achtergronden van personen en gebeurtenissen; hiervoor verwijs ik naar het
commentaar van Seyfarth (ook Matthews (1975) p.19-22).
79
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ving over Rome en zijn praefecten.80 Aangezien dat bij geen
enkel ander ambt het geval is (behalve bij dat van keizer), dringt
de conclusie zich op dat Ammianus aan Rome een bijzondere
status toegekend moet hebben.81 Gezien het gebrek aan betekenis
van Rome in de rijkspolitiek is het voorkomen van de Romekroniek überhaupt al opvallend.82 Dit is een van de gronden
waarop geleerden Ammianus een grote voorliefde voor de stad
toegeschreven hebben. We zullen in dit hoofdstuk nagaan of dit
terecht is.
Allereerst moeten we ons afvragen of Rome inderdaad wel zo
prominent naar voren komt. We moeten niet vergeten dat de
Latijnse annalistiek haar wortels heeft in de kronieken van de
stad Rome83 en dat zij altijd sterk op Rome gericht is geweest. De
Romeinse senaat is bij Livius nog de maker van de politiek;
Tacitus' belangrijkste thema is de competentiestrijd tussen de
keizers en de Romeinse senaat.84 Beide auteurs ruimen systematisch plaats in voor stadromeinse gebeurtenissen (in hun geval
gerangschikt naar consulaat).85 Ammianus heeft bewust aan
willen sluiten bij de traditie van de Latijnse historiografie.86
Rome is daarvan een onvervreemdbaar en onmisbaar onderdeel.
De ruimte die stadromeinse gebeurtenissen bij Ammianus innemen is echter betrekkelijk gering,87 en er is geen sprake van dat
Ammianus de geschiedenis vanuit het perspectief van Rome
beschrijft. Opvallend is juist de geïsoleerdheid van de Romepassages in het geheel. Plichtmatig en plompverloren onderbreken ze het verhaal van de keizers en hun oorlogen, en ze zijn
Seeck (1883). Hij meent (p.291) dat de omissie van de praefecturen van Bappo (372),
Principius (373) en Eupraxius (374) te wijten is aan een hiaat in de tekstoverlevering bij
29.5.1. Een andere verklaring (bewuste weglating door Ammianus) komt op p.60 aan de
orde. Beide verklaringen zijn onwaarschijnlijk; voor dit probleem is nog geen bevredigende
oplossing gevonden (aldus Demandt (1969) p.611-2).
81
Paschoud p.59, Kautt-Bender p.188 (i.a.).
82
Al zou het volstrekt ontbreken van berichtgeving over Rome nog sterker in de gaten
lopen.
83
Seeck (1883) p.289, die daarmee ook de minieme aandacht voor Constantinopel bij
Ammianus verklaart; cf. Kautt-Bender p.189.
84
Cf. Matthews (1989) p.456, Enßlin p.28, 29-30.
85
Kohns p.486.
86
Voor Ammianus' plaats in de traditie zie p.120-1 met nn.
87
Kautt-Bender p.190. Het is opvallend dat, als Julianus belangrijker wordt, er weinig
plaats meer is voor Rome (cf. Kautt-Bender p.203-4).
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slechts middels vage tijdsaanduidingen met de context in verband gebracht.88 Zo bekeken is Rome juist het stiefkind in Ammianus' geschiedwerk. De senaat als instituut speelt nergens een rol
van betekenis (zie n.56). Rome krijgt niet veel meer aandacht dan
terecht is.89
Het gedrag van de Romeinen in concreto
Wat voor conclusies kunnen we uit de inhoud van de stadspraefect-passages trekken over Ammianus' vermeende voorliefde
voor Rome? Als voorzet hier het verslag van de praefectuur van
Lampadius (27.3.5-10):
5. Na hem [d.i. Symmachus, §3-4] kwam als bestuurder van de stad Lampadius,
een voormalig praetoriaans praefect. Het was een man die het niet zo goed kon
hebben als hij niet geprezen werd, zelfs wanneer hij spuugde, alsof hij ook dat
kundiger deed dan anderen. Maar zo nu en dan betoonde hij zich ook streng en
bezonnen. 6. Als praetor had hij grootschalige spelen georganiseerd en had hij
zich van zijn meest vrijgevige kant laten zien. Maar hij kon het rumoer onder het
volk niet verdragen, dat er vaak op aandrong veel ten goede te laten komen aan
onwaardige figuren, en om over te komen èn als vrijgevig èn als verachter van
het gepeupel had hij een aantal arme mensen van het Vaticaan laten komen en
hen met veel geld verrijkt. 7. Maar om niet te ver af te dwalen moet ik volstaan
met het geven van dit ene voorbeeld van zijn ijdelheid—niet echt ernstig, maar
beter te vermijden door hoge functionarissen—: in alle stadswijken, die op
kosten van verschillende keizers verfraaid waren, liet hij zijn eigen naam
aanbrengen, niet als restaurateur, maar als bouwer. Keizer Trajanus schijnt
dezelfde vervelende gewoonte gehad te hebben, waarom men hem gekscherend
'muurbloempje' noemde. 8. Deze praefect heeft veelvuldig met onlusten te
maken gehad, waarvan er een uitspringt: het verzamelde volk van het laagste
allooi zou toen zijn huis dichtbij de Thermen van Constantijn met fakkels en
Rosen (1982) p.77. Cf. Blockley (1973) p.78: 'Ammianus writes a true imperial history [...].
Rome is still important enough for systematic treatment (as one would expect from a
traditionalist like Ammianus), but she is usually relegated to digressions.' De verbanden die
Sabbah (p.497-8) en Kautt-Bender (bijv. p.196, 202) willen zien tussen Rome-passages en
context vind ik gezocht.
89
Cf. Demandt (1965) p.118: 'Trotz seiner schwärmerischen Verehrung [?] räumt Ammian
der Stadt in seinem Geschichtswerk kaum mehr ein, als ihr realpolitisch zukommt. Ist Rom
auch der ideelle Mittelpunkt der Geschichte, so sind doch ihre wahren Träger die Kaiser.';
Enßlin p.20: 'Trotz mancher Gebundenheit an überkommene Formen hatte Ammian den
Drang nach einer Universellen Darstellung und insofern kam er über Tacitus hinaus, dem
doch für seine Geschichtschreibung Rom der gegebene Mittelpunkt blieb. Darin spiegelt
sich die völlige Umgestaltung des Machtsverhältnisses und der Beziehungen zwischen
Kaisertum und Senat.'; Flach p.335.
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brandpijlen in brand hebben gestoken, als het niet door haastig toegesnelde
buren en slaven vanaf het dak met stenen en dakpannen bekogeld en
weggejaagd was. 9. Zelf vluchtte hij, beangstigd door het geweld, al in het
beginstadium van de opstand naar de Milvische Brug, die door Scaurus de
oudere gebouwd zou zijn, om daar te wachten tot de storm wat zou bedaren.
Deze was veroorzaakt door een ernstig te nemen feit: 10. als hij begon met het
oprichten van een nieuw gebouw of een oud gebouw restaureerde, liet hij de
kosten niet voldoen uit de belastinggelden die daar gewoonlijk voor gebruikt
werden, maar als er ijzer nodig was, of lood of koper of iets dergelijks, werden
er beambten op uitgestuurd, die onder het mom van kopen de verschillende
spullen meenamen zonder een cent te betalen. Hij kon met zijn snelle aftocht
maar net ontkomen aan de woede van de arme handelaren, die zo geregeld
verliezen te verwerken hadden.90

Behalve vaststellen dat dit een lezenswaardig en amusant stuk is,
kunnen we ons afvragen wat het te zoeken heeft in een serieus
geschiedwerk. De meeste aandacht wordt besteed aan het karakter van Lampadius, waarbij zijn goede kanten weliswaar niet
verzwegen worden, maar zijn 'niet echt ernstige' slechte eigenschappen alle aandacht voor zich opeisen. De praefect heeft te
5. Advenit post hunc urbis moderator Lampadius ex praefecto praetorio, homo indignanter
admodum sustinens, si, etiam cum spueret, non laudaretur ut id quoque prudenter praeter alios
faciens, sed nonnumquam severus et frugi. 6. hic cum magnificos praetor ederet ludos et uberrime
largiretur, plebis nequiens tolerare tumultum indignis multa donari saepe urgentis, ut et liberalem se
et multitudinis ostenderet contemptorem, accitos a Vaticano quosdam egentes opibus ditaverat
magnis. 7. vanitatis autem eius exemplum, ne latius evagemur, hoc unum sufficiet poni leve quidem,
sed cavendum iudicibus. per omnia enim civitatis membra quae diversorum principum exornarunt
impensae, nomen proprium inscribebat, non ut veterum instaurator, sed conditor. quo vitio laborasse
Traianus dicitur princeps, unde eum herbam parietinam iocando cognominarunt. 8. Hic praefectus
exagitatus est motibus crebris, uno omnium maximo, cum collecta plebs infima domum eius prope
Constantinianum lavacrum iniectis facibus incenderat et malleolis, ni vicinorum et familiarium
veloci concursu a summis tectorum culminibus petite saxis et tegulis abscessisset. 9. eaque vi territus
ipse primitiis crebescentis seditionis in maius secessit ad Mulvium pontem, quem struxisse superior
dicitur Scaurus, adlenimenta ibidem tumultus opperiens, quem causa concitaverat gravis. 10.
aedificia erigere exordiens nova vel vetusta quaedam instaurans non ex titulis solitis parari iubebat
impensas, sed si ferrum quaerebatur aut plumbum aut aes aut quidquam simile, apparitores
immittebantur, qui velut ementes diversas raperent species nulla pretia persolvendo, unde
accensorum iracundiam pauperum damna deflentium crebra aegre potuit celere vitare digressu. - Ter
verduidelijking (Blockley (1980) p.43-4): met de 'onwaardige figuren' uit §6 zijn waarschijnlijk mensen uit het entertainment bedoeld. Hun beroep werd eerloos geacht, maar ze waren
vaak zeer populair bij het volk. Senatoren en stadspraefecten konden, als organisatoren van
feesten en spelen, niet om contact met de 'show-bussiness' heen (Matthews (1975) p.21). - De
Vaticaanse heuvel was een bekende bedelaarsplaats. Matthews (1989 p.417) vermoedt een
'sarcastic comment on papal charity.' - Bouwen was in Rome streng geregeld; er mocht pas
nieuw gebouwd worden als er geen achterstallig onderhoud aan oude gebouwen was
(Demandt (1989) p.381). Hoe materiaal precies gefinancierd werd is niet bekend.
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maken met opstanden. Van zo'n opstand worden de oorzaken
uit de doeken gedaan (achteraf instructief voor de bouwpraktijk
van Rome), maar het volk—plebs infima—hoeft niet op begrip te
rekenen.91
Ook onder Tertullus (19.10) lezen we over een volksopstand,
dit keer—en dat is gebruikelijker—wegens dreigend voedseltekort. Slecht weer heeft graantransport over zee onmogelijk gemaakt. Het gaat Ammianus echter vooral om de wisselwerking
tussen de onschuldige praefect en het gepeupel:
2. De praefect kreeg vaak te maken met opstanden. Het volk werd steeds
woester. Hij vreesde voor zijn leven, want hij dacht dat iedere hoop op het
redden van het vege lijf verkeken was. Daarom hield hij het volk, dat hevig
tekeer ging, maar gewoonlijk wel onder de indruk was van zulke voorvallen,
zijn kleine zoontjes voor—een slimme geste—en sprak in tranen: 3. 'Hier hebt u
een paar medeburgers van u, die—laat de hemelse goden het ongeluk ver van
ons houden!— hetzelfde zullen ondergaan als u wanneer geen verheugender lot
ons toe zal vallen. Als u denkt dat hun dood u kan vrijwaren van droevige
gebeurtenissen, laat ik ze onmiddellijk aan u over.' Aangedaan door dit
gejammer werd het volk, dat van nature geneigd is tot barmhartigheid, stil en
wachtte rustig op wat komen zou.92

Door een offer aan de goden slaat het weer ten gunste om, aldus
Ammianus. Het gaat hem niet om de complexiteit van de graanvoorziening of om de noden van de Romeinen; het gaat om de
onberedeneerde woestheid van het volk, dat weer als een blad
aan een boom omdraait na de 'ruse infantile'93 van Tertullus.94
Matthews (1987 p.280) merkt terecht op dat Ammianus ons wel inlicht over de
achtergronden die het volk tot onrust bewegen (misschien niet zo diepgaand als een
modern historicus graag zou zien); contra Auerbach, volgens wie (p.54-5) Ammianus
'ebensowenig wie Tacitus irgendwelche Auskunft über das Leben dieses Volkes' geeft.
92
2. quocirca idem saepe praefectus seditionibus agitatus ac plebe iam saeviente immanius, quoniam
verebatur impendens exitium, ab omni spe tuendae salutis exclusus, ut aestimabat, tumultuanti
acriter populo, sed accidentia considerare suet prudenter obiecit parvulos filios et lacrimans 3. "en",
inquit, "cives vestri—procul omen dii caelestes avertant!—eadem perlaturi vobiscum, ni fortuna
affulserit laetior. si itaque his abolitis nihil triste accidere posse existimatis, praesto in potestate sunt
vestra." qua miseratione vulgus ad clementiam suapte natura proclive lenitum conticuit
aequanimiter venturam opperiens sortem. - Of Tertullus hier voorstelt om zijn kinderen
ceremonieel aan de goden te offeren (De Jonge ad loc., p.197-8), betwijfel ik; hij zinspeelt
slechts op de agressie van het volk jegens hemzelf en zijn familie.
93
Paschoud p.63.
94
Cf. Vogt p.804. Een soortgelijke ontwikkeling zien we in 15.7.1-5, waar de praefect
Leontius een opstand oplost door de volksleider Petrus Valvomeres hard aan te pakken.
Briljante literaire analyse van deze passage door Auerbach (cf. Rosen (1982) p.100-1).
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Keer op keer is er in de stadspraefect-passages sprake van
opstanden,95 om meer of minder serieus te nemen redenen.
Onder de laatste mogen we wel de arrestatie van een populaire
wagenmenner (15.7.2) en een tekort aan wijn96 rekenen; bij de
eerste problemen met de voedselvoorziening (19.10). Als er geen
sprake is van onrust dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.97 Soms
heeft Ammianus niets anders te melden dan onrust, hetgeen
overigens niet wil zeggen dat hij het zo'n belangwekkend
verschijnsel vindt: hij is bijvoorbeeld zeer kortaf over het
vicariaat van Artemius, 'wiens bestuur turbulente opstanden
doormaakte en niets memorabels te bieden heeft, wat het
vertellen waard zou zijn.'98 Ammianus meent zich zelfs te
moeten verontschuldigen, want 'telkens wanneer mijn werk op
de gebeurtenissen in Rome komt, is er van niets anders sprake
dan van oproer, cafégebeuren en andere dergelijke minderwaardigheden'.99 Ammianus' onderwerp zijn de 'hoogten' (celsitudines) van de geschiedenis, geen 'laag-bij-de-grondse futiliteiten'
(humilium minutias causarum)100. Het Romeinse volk is met zijn
onberekenbaarheid een futiliteit waar niet dieper op ingegaan
hoeft te worden,101 en het is voor Ammianus zeker geen aanleiding geweest om de Rome-passages in de Res gestae op te nemen.
Het lijkt er eerder op dat Ammianus, toen hij besloten had Rome
een plaats te geven in zijn geschiedwerk, geconfronteerd met de
feiten (in zijn bronnen), gedwongen was zaken van weinig
belang te vermelden.102
Als Ammianus in 15.7.3 zegt dat 'het plebs zoals gebruikelijk weer opgewonden was' (plebs
excita calore quo consuevit), dan betekent dit niet dat hij zich er niet meer kwaad om maakt
(zoals Sabbah (p.509) wil); eerder schetst hij hiermee de uitzichtloosheid van de situatie.
96
14.6.1, 15.7.3, 27.3.4.
97
26.3.6, 27.3.3, 11, 9.9, 28.4.1, 29.6.19.
98
17.11.5. cuius administratio seditiones perpessa est turbulentas nec memorabile quidquam
habuit, quod narrari sit dignum. - Cf. De Jonge ad loc. (p.279).
99
14.6.2. [...] cum oratio ad ea demonstranda deflexerit, quae Romae geruntur, nihil praeter
seditiones narratur et tabernas et vilitates harum similes alias [...].
100
26.1.1, cf.28.1.15; Drexler (1974) p.2-4.
101
Thompson (1947) p.129: 'That the people should riot owing to the scarcity or the high
price of food and wine was always an irritating and inexplicable phenomenon to Ammianus
[...].' Drexler (1974) p.35: voor Ammianus zijn 'Hungerrevolten' niets meer dan 'Zeichen
einer unverschämten Begehrlichkeit und Aufsässigkeit.'
102
Cf. Demandt (1965) p.94-5. Tekenend is natuurlijk 17.11.5: onrust is zo gewoon
geworden dat er alleen bij speciale omstandigheden nog nader op ingegaan wordt. Men kan
zich ook afvragen, hoe belangrijk de Tibervloed onder Claudius was (29.6.17-18);
95
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Ook de gedragingen en de maatregelen van de stadspraefecten
komen op ons vaak overdreven, onbetekenend en lachwekkend
over.103 Behalve Lampadius en Tertullus maakt ook Apronianus
(26.3) een twijfelachtige indruk. Omdat hij meent door
toverkunst zijn gezichtsvermogen verloren te hebben, begint hij
een kruistocht tegen gifmengers—'waarvan er toentertijd bijna
geen waren' (qui tunc rarescebant)! Hij veroordeelt een
wagenmenner, die zijn opgroeiende zoon bij een tovenaar in de
leer had gedaan om later over zijn kunsten te kunnen
beschikken.104 Later begaat een senator dezelfde overtreding (hij
laat een van zijn slaven opleiden tot zijn persoonlijke magiër) en
wordt ter dood veroordeeld, maar hij koopt zich vrij. Vervolgens
doet hij geen enkele moeite om zich van zijn misdaad te
distantiëren,
maar alsof hij alleen, tussen de schande van velen, vrij is van iedere smet, rijdt
hij tot op de dag van vandaag op een opzichtig uitgedost paard door de straten
met hele troepen slaven achter zich aan, en hij doet net alsof de mensen hem
nakijken omdat hij onlangs een voortreffelijke daad verricht heeft—zoals verteld
wordt van de oude Duilius, die zich na zijn roemrijke zeeslagen het voorrecht
bedong dat er, wanneer hij van een banket naar huis terugkeerde, een bevallige
fluitspeler voor hem uit mocht lopen.105

Niet alleen het gedrag van de anonieme senator is onfatsoenlijk;
Ook Apronianus' maatregelen blijken niet echt doelmatig.106
Onder de 'vele nuttige maatregelen' (plura et utilia) van Praetexoverstromingen kwamen in Rome vaak voor. Om de overstroming te zien als symbolisch
voor andere rampen in die tijd (zo Sabbah p.557), vind ik vergezocht.
103
Drexler (1974) p.18 en 19: 'Mit solchen vilitates ist ein Stadtpraefekt in die Geschichte
eingegangen. Es geht immer nur um die Bekämpfung von vitia, wozu offenbar auch
gerechnet wird, daß die Menge den Hunger als das höchste Übel fürchtet (19.10.1).'
104
Wagenmenners worden vaker in verband gebracht met magie; ze zouden er hun
winstkansen mee vergroten (Seyfarth ad 28.4.30).
105
5. [...] sed tamquam inter multos probrosos solus vacuus ab omni delicto, equo phalerato insidens
discurrensque per silices multa post se nunc usque trahit agmina servulorum per novum quoddam
insigne curiosius spectari affectans, ut Duilium accipimus veterem post gloriosa illa navalis
certamina id sibi sumpsisse, ut tibicine lenius praecinente rediret ad sua post cenam. - Voor Duilius
cf. Cicero Cato maior 13.44, Valerius Maximus 3.6.4. Nunc usque hoeft er m.i. niet op te
duiden dat Ammianus deze senator zelf gezien heeft; cf. Matthews (1989) p.17 over 31.7.16.
106
Een vergelijkbare, tweeledige, illustratie van de verwording van de Romeinse
samenleving in 27.3.1-2: enerzijds een bakker die ver boven zijn sociaal voorbestemde
positie uitrijst, met alle gevolgen van dien; anderzijds een senator (de oud-stadspraefect
Orfitus) die zich schuldig maakt aan verduistering.
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tatus vinden we het afbreken van balkons, hij ontdoet tempels
van niet-sacrale aanbouwsels en voert—'tegen de hebzucht'—
standaardgewichten in (27.9.9-10). Ampelius (28.4.3-5) wil bordeel- en horecawetten verscherpen, maar ondervindt teveel
tegenstand en verspeelt zo 'eeuwige roem' (gloriam diu victuram):
Want hij had afgekondigd, dat wijnbars niet voor het vierde uur [9:00 u.] open
mochten gaan, dat niemand van het volk water warm mocht maken [om het met
wijn te vermengen] en herbergiers geen gekookt vlees mochten aanbieden vóór
een vastgestelde uur van de dag, en dat geen fatsoenlijk mens kauwend in het
openbaar gezien mocht worden. Deze en andere, nog veel grotere misstanden
hadden wegens langdurige veronachtzaming teugelloos om zich heen gegrepen.
Zelfs als Epimenides van Kreta op de manier van de mythen uit de onderwereld
zou opstaan en naar ons zou terugkeren, zou hij niet in staat zijn in z'n eentje
Rome van alle smetten te zuiveren, zo'n grote bezoedeling met onuitroeibare
schande hield de meesten in haar greep.107

Ook bij het nut van de karakterbeschrijvingen die van de
praefecten gegeven worden, zijn wij geneigd vraagtekens te
zetten. Zo worden Olybrius' goede kanten overschaduwd door
zijn interesse in toneel en amoureuze avontuurtjes.108
Het is echter maar de vraag of Ammianus dit ook allemaal tot
de 'Belanglosigkeiten'109 rekent. Hij hecht veel waarde aan karakter, zeker bij machtige of hooggeplaatste personen;110 hij besteedt
elders veel aandacht aan processen in verband met magie;111 zijn
afkeer van overbodige luxe is bekend.112 En waarschijnlijk overdrijft Ammianus niet:113 De economisch parasitaire positie van
4. namque statuerat, ne taberna vinaria ante horam quartam aperiretur neve aquam vulgarium
calefaceret quisquam vel ad usque praestitutum diei spatium lixae coctam proponerent carnem vel
honestus quidam mandens videretur in publico. 5. quae probra aliaque his maiora dissimulatione iugi
neglecta ita effrenatius exarserunt, ut nec Epimenides ille Cretensis, si fabularum ritu ab inferis
excitatus redisset ad nostra, solus purgare sufficeret Romam; tanta plerosque labes insanabilium
flagitiorum oppressit. - Epimenides is een legendarische wonderdoener en boeteprediker.
108
28.4.2. Overzicht van de mores van de praefecten bij Drexler (1974) p.17.
109
Kohns p.486.
110
Cf. Kautt-Bender p.204 en Rosen (1982) p.117-120.
111
Zie hoofdstuk V.
112
Cf. Camus p.103-9, Tränkle p.27-8.
113
Hoogstens is hij selectief: hij wil in alle passages samen een goed totaalbeeld geven van
Rome en de functie van stadspraefect. Dit heeft een aangename afwisseling in inhoud en
lengte tot gevolg (Kautt-Bender p.212-3). Paschoud (p.63) legt het anders uit: 'On voit donc
qu'Ammien ne perd pas une occasion de mettre en lumière la mondanité stérile de la
noblesse romaine, la paresse, l'irascibilité et les réactions stupides de la plèbe.'
107
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Rome is niet bevorderlijk voor de productiviteit van zijn inwoners en heeft verhoudingen tot gevolg die in onze ogen absurd
zijn. In de sociale omgang was men waarschijnlijk in werkelijkheid net zo fel en uitbundig als in Ammianus' verhalen naar
voren komt.114 Bovendien bemoeide de overheid zich met de
meest uiteenlopende dingen.115 Het is niet duidelijk of Ammianus alleen de toestand van Rome beschamend en triviaal vindt,
of dat hij ook de maatregelen van de praefecten tot de trivialiteiten rekent. De serieuze toon waarmee hij de verhalen vertelt,
doet soms een ironische bedoeling vermoeden.116 Alleen in
27.3.14-15 is de ironie zonder meer duidelijk. Onder de praefectuur van Viventius (27.3.11-13) doen zich in verband met de
strijd tussen Damasus en Ursinus om de Romeinse bisschopszetel (en om meer inhoudelijke kwesties, waar Ammianus
niet op ingaat) ongekend bloedige rellen voor. Ammianus kan
het niet nalaten naar aanleiding hiervan een snerende opmerking
te maken:
14. Maar als ik me bedenk met wat voor een uiterlijk vertoon het stadsleven
gepaard gaat, moet ik toegeven dat mensen die daaraan mee willen doen met
inzet van alle middelen moeten knokken om hun doel te bereiken. Want als ze
dat bereikt hebben kunnen ze er voortaan zeker van zijn, dat ze zich aan de
offergaven van eerwaardige dames kunnen verrijken, zich kunnen voortbewegen gezeten op wagens, zich opzichtig kunnen kleden en zulke uitgebreide
maaltijden kunnen verzorgen, dat hun etentjes die van koningen overtreffen. 15.
Zij zouden waarlijk gelukkig kunnen zijn als ze de grootsheid van de stad,
waarmee ze hun excessen vergoelijken, zouden verachten, en naar het
voorbeeld van enkele bisschoppen in de provincie zouden leven. Hun matigheid
in eten en drinken, alsook de eenvoud van hun kleding en hun ernstige, naar de
grond gerichte blik bevelen hen aan bij de eeuwige godheid en zijn ware
vereerders als zuivere en achtenswaardige mensen.117
Matthews (1986 p.280-283; contra Auerbach p.62)
Voor antieke begrippen tenminste; uit modern oogpunt zegt Drexler (1974 p.19): 'Aber
eine Stadtverwaltung hat es augenscheinlich in der Wirklichkeit so wenig gegeben wie in
den Berichten Ammians über die Stadtpraefekten.'
116
Zo rekent Ammianus Apronianus' strijd tegen zwarte magie tot de 'gewichtigste zorgen
waarmee de stadspraefectuur belast wordt' (inter curarum praecipua, quibus haec praefectura
saepe sollicitatur) (26.3.1).
117
14. Neque ego abnuo ostentationem rerum considerans urbanarum huius rei cupidos ob
impetrandum, quod appetunt, omni contentione laterum iurgare debere, cum id adepti futuri sint ita
securi, ut ditentur oblationibus matronarum procedantque vehiculis insidentes circumspecte vestiti
epulas curantes profusas adeo, ut eorum convivia regales superent mensas. 15. qui esse poterant beati
re vera, si magnitudine urbis despecta, quam vitiis opponunt, ad imitationem antistitum quorundam
114
115
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Ammianus uit hier geen kritiek op het christendom als zodanig.118 Het punt is hoe er in een stad als Rome met religie omgegaan wordt, en dat blijkt in het verlengde te liggen van het
sociale leven van Rome zoals Ammianus het in zijn satirische
Rome-excursies beschrijft. Inhalerigheid, protserige tochten door
de stad, opvallende kleding en exuberante eetgewoontes zijn
verschijnselen die Ammianus ook daar aan de kaak stelt.119 Ook
andere elementen uit de stadspraefect-passages doen ons denken
aan beelden uit de excursies: de fixatie op wagenrennen en ander
vermaak,120 opzichtige bouwwerken,121 gebrek aan cultuur,122
drankzucht,123 straatgevechten124 etc. Vooral de senator, die de
doodstraf afkoopt en later met zijn gevolg door de straten paradeert, zou Ammianus' satire niet misstaan.125
Het gaat misschien te ver om in Ammianus' berichtgeving over
Rome steeds een ironische ondertoon te zoeken. Wel is het
duidelijk dat veel van het beschrevene inhoudelijk in dezelfde
categorie valt als wat we in de satirische excursies (die in feite
provincialium viverent, quos tenuitas edendipotandique parcissime, vilitas etiam indumentorum et
supercilia humum spectantia perpetuo numini verisque eius cultoribus ut puros commendantet
verecundos. - Blockley (1980 p.46) over perpetuo numini: 'Ammianus is not here speaking
specifically of the Christian god, but is using the concept, common amongst pagans of late
antiquity, of a single and universal deity worshipped by all in different ways.' - Bij
Hiëronymus (Contra Joh. Hieros. 8) is een uitspraak van Praetextatus overgeleverd van
dezelfde strekking (de lucrativiteit van het episcopaat) als de geciteerde opmerking van
Ammianus: facite me Romanae urbis episcopum, et ero protinus christianus, 'maak mij bisschop
van Rome, en ik zal onmiddellijk christen worden.' Dit is natuurlijk geen aanwijzing voor
een eventuele verwantschap tussen Ammianus en Praetextatus (zo Tränkle p.26 n.25).
118
Of misschien alleen door zijn 'resolutely secular interpretations of what, for those
involved, were intensely religious issues' (Matthews (1989) p.451; (1986) p.24-6). Cf. Hartke
p.422.
119
Cf. resp. 28.4.22; 14.6.16-17; 14.6.9 en 28.4.19; 28.4.13. Zowel in de passage over Damasus
en Ursinus als die over bisschop Liberius (15.7.6-10) 'Ammianus is [...] reminding us of the
seamy side of life at Rome described in his earlier digression (in Book 14)' (Matthews (1986)
p.25-6); Matthews (1989) p.421: '[...] the papacy and senators of Rome were involved in the
same competition as each other for publicity and prestige.'; ook Blockley (1975) p.126. De
positieve benadering van Liberius door Ammianus is niet ingegeven door diens goede
relatie met de Romeinse senaat (Blockley p.128).
120
15.7.2 - cf. 14.6.25-25, 28.4.31.
121
27.3.3,7, 29.6.19 - cf.28.4.12.
122
14.6.1 - cf. 14.6.18, 28.4.14; cf. Matthews (1975) p.2.
123
28.4.4 - cf. 28.4.29.
124
27.3.12-13 - cf. 28.4.29.
125
26.3.4-5. - cf. 14.6.16-17, 28.4.16.
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uitweidingen zijn bij stadspraefect-passages) kunnen lezen. In de
onderhavige passages zien we de concrete pendant van het
algemene beeld uit de excursies.126 Ook in concrete historische
situaties blijkt de toestand van de stad Rome beschamend te
zijn.127 Het lijkt niet waarschijnlijk dat Ammianus voor deze stad
een buitengewone voorliefde opgevat kan hebben. Deze
vermeende voorliefde is in ieder geval geen afdoende verklaring
voor het feit dat Ammianus in zijn werk aandacht aan Rome
besteedt. Dit moeten we eerder zien als een uitvloeisel van de
historiografische traditie.

Kohns p.486-7. Matthews (1989 p.416) vergelijkt het met een 'photographic archive'
tegenover een 'portfolio of cartoons'.
127
Dat de Rome-passages 'keine Huldigung an Senat und Volk' zijn (Demandt (1965) p.118;
ook (1969) p.612) blijkt vooral in het handzame overzicht van de 'römische Skandalchronik'
bij Straub (p.200-1).
126
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V
PROCESSEN IN ROME
IN 28.1 DOET Ammianus verslag van een reeks gerechtelijke
processen die in de jaren 368-374 in Rome gevoerd zijn. Het
caput heeft aanleiding gegeven tot veel discussie en speculatie
over de mogelijke politieke achtergronden van deze processen.
Onze aandacht gaat vooral uit naar de vraag hoe in Ammianus'
verslag de slachtoffers van de vervolgingen, in meerderheid
Romeinse senatoren, naar voren komen, en wat we daaruit
kunnen concluderen over zijn houding tegenover Rome en zijn
bewoners. We zullen zien dat Ammianus' verslag, net als de
Rome-passages uit het vorige hoofdstuk, in zekere zin in het
verlengde ligt van wat hij in zijn satirische excursies over Rome
gezegd heeft.
Als we Ammianus mogen geloven is misbruik van het rechtssysteem een van de grootste uitwassen van het Romeinse bestel
in die tijd geweest. De meest efficiënte manier om met een
tegenstander af te rekenen of om je te verrijken met andermans
bezit was hem een proces aandoen wegens laesa maiestas (majesteitsschennis): veroordeling vond om het minste of geringste
plaats en de straf was onherroepelijk—de dood. Bovendien was
het voor de aanklager een beproefde methode om hogerop te
komen. De keizers waren blijkbaar uiterst bezorgd om hun
positie; in een purperen tafelkleed zagen zij al het gewaad van
een mogelijke concurrent. Ook zwarte kunst werd beschouwd
als een gevaarlijk verschijnsel—wat ook betekent dat men in de
werking ervan geloofde128—want met magische handelingen kon
men zijn kansen op de hoogste positie voorspellen of zelfs bevorderen. Niet alleen werden zo echte samenzweringen opgerold,
maar ook volstrekt onschuldigen moesten het om opportunistische redenen vaak ontgelden. De verklikkerscultuur zorgde
Ammianus vormt hierop geen uitzondering, cf. vooral 21.1.7-14 (Camus p.200-22, Funke
p.145).
128
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ervoor dat processen elkaar in snel tempo opvolgden. De rechtsgang was vaak oneerlijk en uitermate wreed. De Res gestae staan
vol met voorbeelden waarin Ammianus de gang van zaken met
afschuw beschrijft. Hij geeft toe dat de keizer bescherming behoeft, maar hij ageert fel tegen misbruik van het systeem.129
Rome, 368-374
De processen van 368-374 in Rome (28.1) zijn maar ten dele
onder de noemer majesteitsprocessen te vatten. De eerste procedure, die in zekere zin ook de aanleiding vormt van de reeks
drama's, heeft inderdaad te maken met magie. Een oud-hoogwaardigheidsbekleder en zijn vrouw doen aangifte van aan
aanslag op hun leven met 'magische drankjes'130. De aangeklaagden zijn een muzikant, een worstelaar en een waarzegger.
Aangezien de stadspraefect, Olybrius, wegens ziekte de zaak
niet kan behandelen, verwijst hij haar door, niet naar zijn
plaatsvervanger, de vicarius Aginatius, maar naar Maximinus, in
die tijd praefectus annonae. In het onderzoek komen de namen
van enkele senatoren naar voren die zich bezig zouden houden
met 'schadelijke toverkunsten' (artificibus laedendi). Maximinus
vraagt in een schrijven aan de keizer om toestemming voor het
nemen van strenge maatregelen. Valentinianus, 'eerder een
wrede dan een strenge bestrijder van vergrijpen'131, geeft hem
onder het mom van majesteitsschennis—alleen dan was dit
toegestaan132—gelegenheid senatoren te folteren als onderzoeks19.12.17-18, 29.1.15-22. Ammianus houdt de keizer meestal rechtstreeks verantwoordelijk voor de misstanden, terwijl die de situatie in werkelijkheid meestal nauwelijks in de
hand had (Blockley (1975) p.33, 104). Algemeen over het verrotte rechtswezen: 26.10.9-14,
30.4; de belangrijkste majesteits- en aanverwante processen: 14.1,7,9, 15.2,3, 16.8, 18.3, 19.12,
28.1, 29.1-2, 30.5.11-12. Alle passages worden door Fuchs behandeld om na te gaan of
Ammianus ook blijk geeft van religieuze motieven bij de (christelijke) keizers (antwoord:
nee, er is slechts sprake van een (excessieve) angst voor concurrentie (of lagere motieven);
magie was trouwens geen exclusief heidense aangelegenheid). Demandt (1965 p.50-56) en
Blockley (1975 p.104-122) geven handzame overzichten van Ammianus' kritiek op het
rechtswezen; deze kritiek is op punten misschien wel overdreven (Demandt p.89-90).
Matthews (1992) vergelijkt de gang van zaken bij Ammianus met de desbetreffende
wetgeving (ook Funke p.146-51), vooral inzake marteling.
130
venena, cf. Matthews (1975) p.57.
131
§11: vitiorum inimicus acer magisquam severus.
132
Cod.Theod. 9.35.1; cf. Matthews (1989) p.212-3.
129
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methode en bevordert hem bovendien tot vicarius. Met Maximinus in die hoedanigheid en Leo als zijn zo mogelijk nog bloeddorstiger assistent kan het 'recht' ongehinderd zijn loop hebben:
er volgt een lange reeks van 'wrede en bloedige zaken, waarvan
verscheidenheid en aantal nauwelijks te overzien zijn.'133 Niemand voelt zich meer veilig. Een gezantschap van de senaat gaat
klagen bij de keizer, maar zijn toezeggingen veranderen weinig
aan de situatie. Hetzelfde geldt voor de benoeming van Simplicius op het vicariaat (eerder was Ursicinus te mild bevonden);
Maximinus wordt bevorderd tot praefectus praetorio van Gallië,
maar houdt vanuit die positie de touwtjes in handen.
Van de vele voorbeelden die Ammianus geeft is de zaak rond
Aginatius wel de meest uitgebreide (§30-35, 48-56). Aginatius
was een senator van hoge komaf en vicarius in de tijd dat de
processen begonnen. Hij was dan ook de aangewezen persoon
om als vervanger van de stadspraefect de processen te leiden,
maar we zagen al dat hij gepasseerd werd door Maximinus.
Toen Maximinus zich ook nog laatdunkend uitgelaten had over
Probus, een zeer invloedrijk senator, deed Aginatius aan Probus
het voorstel om Maximinus ten val te brengen. Probus vond het
echter verstandiger om Maximinus hierover in te lichten, en die
was woedend. Daarbij kwam dat Aginatius, hoewel hij een van
zijn erfgenamen was, de zojuist overleden Victorinus
beschuldigde van handel in gerechtelijke besluiten van Maximinus, en bovendien dreigde hij Victorinus' weduwe Anepsia een
proces aan te doen (met welke aanklacht vermeldt Ammianus
niet). Anepsia zoekt steun bij Maximinus en zegt hem een deel
van de erfenis van haar man toe. Maar Maximinus wil meer, en
hij regelt een huwelijk tussen zijn zoon en de dochter van
Anepsia. Dit weerhoudt hem er echter niet van (of zet hem er
juist toe aan) om later, als hij al praefect in Gallië is, Anepsia
alsnog te laten veroordelen. Want in die tijd worden twee
senatoren verdacht van ontoelaatbare praktijken met een vrouw,
en als die vrouw terechtgesteld is, zoekt een van hen zijn
toevlucht in het huis van Anepsia. Een ontevreden slaaf—zijn
vrouw werd door Anepsia mishandeld—verraadt hen echter. De
133
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§14: multa cruda et immitia, quorum nec diversitas comprehendi nec numerus potest.

senator wordt nog beschuldigd van ontucht met Anepsia en
terechtgesteld. Anepsia probeert haar leven te redden door als
verklikster op te treden en beschuldigt Aginatius ervan haar met
zwarte kunst geweld te hebben aangedaan en haar in zijn huis te
hebben aangerand. Simplicius, die in deze zaken recht moet
spreken, speelt zijn informatie door naar de keizer, die op
aandringen van Maximinus besluit tot de doodstraf. Maximinus
mag het besluit uitvoeren, wacht een goed moment af en stuurt
dan een onbehouwen Galliër, Doryphorianus, als vicarius naar
Rome. Die laat Aginatius en Anepsia, na een halve bekentenis
van een gefolterde slavin, in inquisitoriale sfeer ombrengen.
Ammianus' retorische en groteske stijl is hier op zijn best.
Politieke achtergronden?
De motieven van handelen in de verwikkelingen rond Aginatius
en Anepsia—persoonlijke vijandschap, hebzucht, opportunisme—en de redenen van veroordeling—vooral ontucht en
magie— zijn representatief voor 28.1 in zijn geheel. Hoewel
magie- en zedendelicten, ook zonder direct gevaar voor de
keizer, streng strafbaar waren (zeker onder Valentinianus)134,
lijkt er reden te zijn om achter de processen in kwestie een
politieke lading te zoeken.135 Ook een aantal andere opvallende
trekjes in Ammianus' berichtgeving geeft hiertoe aanleiding.
Om te beginnen is daar de terughoudenheid waarmee Ammianus zegt de gebeurtenissen te beschrijven.136 Hij schrikt ervoor
terug alles uitvoerig te vertellen en zegt, ondanks het liberale
klimaat in de tijd van schrijven, datgene, wat het overleveren
waard is, in samenvatting weer te zullen geven.137 Dit is misschien vooral een vorm van retorische opklopperij, of komt voort
uit het hogere besef van de geschiedschrijver zich tot de hoofdzaken te moeten beperken (§15), want op het eerste gezicht lijkt
Cf. 30.9.2; Matthews (1975) p.57, Thompson (1947) p.139, Alföldi (1952) p.65, 76, Funke
p.171.
135
Rosen (1982) p.161-2.
136
Cf. Thompson (1947) p.101-2.
137
§2: ac licet ab hoc textu cruento gestorum exquisite narrando iustus me retraheret metus multa
reputantem et varia, tamen praesentis temporis modestia fretus carptim, ut quaeque memoria digna
sunt, explanabo.
134
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Ammianus weinig zelfcensuur aan de dag te leggen: Maximinus
en zijn 'handlangers' (d.i. zijn opvolgers als vicarius) worden in
de donkerst mogelijke kleuren geschilderd (zie n.149), en de ins
en outs van de rechtszaken zijn misschien niet in extenso beschreven maar toch in essentie duidelijk. Als Ammianus zichzelf
echter vergelijkt met de Griekse tragediedichter Phrynichus, die
problemen kreeg omdat hij zich in een stuk te kritisch uitgelaten
had over de Atheense rol bij de val van Milete (§3-4),138 en als hij,
wanneer hij het elders (29.3.1) heeft over de slechte invloed van
Maximinus op Valentinianus, zegt:
Ieder die het beschrevene overdenkt moet ook de zaken die verzwegen worden
mee laten wegen en, als hij verstandig is, het mij niet kwalijk nemen als ik niet
alles opneem wat zijn [d.i. Maximinus'] boze bedoelingen, door aanklachten te
overdrijven, aangericht hebben,139

dan lijkt het inderdaad gerechtvaardigd meer achter Ammianus'
verslag te zoeken.140
Uit de Kronieken van Hiëronymus is van Maximinus bekend
dat hij verantwoordelijk geweest is voor de dood in 376 van de
magister militum Theodosius, de vader van de latere keizer
Theodosius I. Tegelijk zouden 'zeer veel hoogstaande personen'
de dood gevonden hebben.141 Van dit laatste heeft men in Ammianus' hoofdstuk over de processen in Rome een verslag willen
zien. Senatoren zouden inderdaad en terecht (cf. §11) van laesa
maiestas beschuldigd zijn, namelijk van samenzwering tegen de
staat in samenwerking met Theodosius sr.142 Ammianus, die
Ik zie deze anecdote liever als een 'general illustration of the courage of a writer who
dared to tell the truth, without implying a more precise analogy between himself and
Phrynichus' (Matthews (1989) p.209) dan dat ik met Seyfarth (ad.loc.) meega: 'Ammian
möchte mit der Anführung dieser Episode dem Vorwurf begegnen, er wolle die nachfolgenden Berichte zum Schaden der Stadt Rom an den Pranger stellen.'
139
29.3.1: quisquis igitur dicta considerat, perpendat etiam cetera quae tacentur, veniam daturus, ut
prudens, si non cuncta complectimur, quae consiliorum pravitas crimina in maius exaggerando
commisit. - Het is verder vreemd dat Ammianus zijn belofte (28.1.57), om verderop over
Maximinus' einde te vertellen, niet nakomt; cf. Matthews (1989) p.211.
140
Demandt (1965) p.65-6.
141
Hier. Chron. s.a. 376: Theodosius, Theodosii postea imperatoris pater et plurimi nobilium occisi;
met glosse: Theodosius, Theodosii postea imperatoris pater, multorum per orbem bellorum victoriis
nobilis, in Africa factione eorum periit, qui et ipsi mox caesi sunt: id est Maximinus ex praefecto et
ceteri.
142
Thompson (1947) p.87-107.
138
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schrijft ten tijde van keizer Theodosius, wanneer er een taboe op
de dood van Theodosius sr. rust,143 kan enerzijds niet ingaan op
de werkelijke achtergronden van de processen en verzint voor de
senatoren 'onschuldige' aanklachten als magie en ontucht,144
maar weet anderzijds dat zijn overdreven negatieve beeld van
Maximinus c.s. wel in goede aarde zal vallen.
Deze 'samenzweringstheorie' is al lang wegens gebrek aan
harde bewijzen terzijde geschoven.145 Het zou ook verbazing
Er lijkt sprake van een 'conspiration du silence' onder heidense auteurs over de dood
van Theodosius sr. (Demandt (1969) p.598-9). Censuur van staatswege (de generaal was
misschien niet ten onrechte veroordeeld; Thompson p.94-7) noopte Ammianus volgens
sommigen zijn werk wat betreft het westen na de dood van Valentinianus I af te breken
(Thompson p.93; of voortzetting met weglating van de gevoelige episode, Demandt p.67-9).
Behalve het extreem negatieve beeld van Maximinus (zie verderop) moet ook het—onterecht—panegyrische verslag van de krijgsverrichtingen van de generaal Theodosius (27.8,
28.3, 29.5; Thompson p.89-92) gezien worden in dit kader. Het is echter niet duidelijk of
Ammianus zich genoodzaakt zag de officiële mening van de overheid weer te geven, of dat
hij er zelf voor koos (Cameron p.260). In de vierde eeuw was de vrijheid van meningsuiting
over het algemeen beperkt. Ammianus constateert de gevolgen hiervan vooral bij de vele
majesteitsprocessen en boekverbrandingen (29.1.41, 2.4). Of Ammianus zelf bij zijn werk
gehinderd werd door beperkingen is moeilijk te bepalen. Enerzijds lijkt hij te aarzelen om
zich met recente geschiedenis in te laten (26.1.1, 30.8.1, 31.16.9; door Matthews echter
neutraal geïnterpreteerd); anderzijds zegt hij dat hij in een 'liberaal klimaat' schrijft (28.1.2:
praesentis temporis modestia; cf. 27.9.4). We kunnen bij dit laatste misschien denken aan de tijd
na 392, toen Valentinianus II overleden was en Ammianus vrijuit over Valentinianus I en
Valens kon schrijven, maar dit is niet geheel overtuigend en noodzaakt bovendien tot een
datering van de voltooiing van Ammianus' werk enkele jaren na 392 (Cameron contra
Demandt). Er zijn tekenen (cf. Cod.Theod. 9.4.1) dat Theodosius zich grootmoedig opstelde
tegenover majesteitsschennis. Daar staat echter zijn religieuze intolerantie tegenover (cf.
Cod.Theod. 16.10.12). Juist in zijn berichtgeving over religieuze zaken heeft men terughoudendheid bij Ammianus willen aantonen, waarschijnlijk ten onrechte (Rosen contra
Thompson). Het is verder maar de vraag of Theodosius, die zich weliswaar sterk
interesseerde voor geschiedenis (zie n.392) zich erg druk heeft gemaakt om onze—zo lijkt
het—niet erg succesvolle geschiedschrijver, want dat 'the book of Ammianus, a protégé of
several powerful senators, was read to applauding audiences at Rome, and its fame spread
immediately as far as Antioch, as we learn from Libanius' letter to the author' (Thompson
p.110-11), is zeer twijfelachtig (zie p.123-4). De discussie of het heiden-vriendelijke bewind
van de usurpator Eugenius in het westen (392-4) te traceren is tussen de regels van de Res
gestae (Demandt p.148-51), gaat uit van de aanname dat Ammianus met Eugenius sympatiseerde (cf. n.14 en Thompson p.18-9) of tenminste in Rome of omgeving verbleef. Dit is niet
bewezen. Alle antwoorden in deze kwesties blijven speculatief. Zie verder n.390. - Literatuur: Thompson (1947) p.108-17, Demandt (1965) p.61-9, 76-7, Syme p.13-5, Cameron (1971)
p.259-62, Rosen (1982) p.138-9, 147-8, 169, Matthews (1989) p.204 met n.1.
144
Als Ammianus de aanklachten verzonnen heeft, dan zijn deze niet vleiend voor
senatoren; zie verderop punt 5.
145
Demandt (1969 p.607-612) ziet geen reden om van de aangegeven toedracht
(zedendelicten) af te wijken en stuit bovendien op chronologische bezwaren. Ook Matthews
(1975) p.59. Demandt onderzoekt systematisch al het bronnenmateriaal en alle meningen
143
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wekken als senatoren, zoals we die uit de beschrijvingen van
Ammianus en anderen kennen, in de vorm van een coup opeens
zo'n rebelse en ondernemingsgezinde houding tentoon zouden
spreiden.146 Wel is het zo dat, juist ten tijde van Valentinianus en
Valens, de Romeinse senaat op uiterst gespannen voet stond met
de 'overheid'. Beide keizers (broers) kwamen uit Pannonië (Illyrië) en hadden een militaire achtergrond. Vooral Valentinianus
was veel gelegen aan een efficiënt en degelijk rijksbestuur en
benoemde bij voorkeur 'doeners' als hijzelf op belangrijke
posten. Maximinus, ook een Pannoniër, is daarvan een goed
voorbeeld. Valentinianus kwam zo in conflict met de Romeinse
senaat, waarmee hij niets gemeen had. De processen in Rome
zoals beschreven door Ammianus moeten gezien worden in het
kader van dit conflict tussen 'the late classical ideal of culture' en
de 'Illyrian military spirit' (Alföldi), wel niet als belangrijkste
uiting ervan, maar toch als iets wat de verhoudingen niet
bevorderd heeft.147 De vraag of Ammianus als geschiedschrijver
in deze kwestie (die hij niet expliciet signaleert, maar die alleen
indirect uit zijn werk is op te maken) partij kiest, brengt ons
terug bij ons uitgangspunt.

omtrent de dood van Theodosius sr. en komt tot de conclusie dat Theodosius waarschijnlijk
ten val gebracht is in een machtsstrijd tussen hoge generaals en keizerlijke ambtenaren die
na de dood van Valentinianus ontbrandde. Zijn grote tegenstander in dezen is de factio van
Maximinus, die het ook niet overleefde; misschien zijn zij de plurimi nobilium van
Hiëronymus (p.616-24).
146
Demandt (1969) p.609, Matthews (1975) p.59 (geciteerd in n.166), Marié p.355-6.
147
Rosen (1982) p.162. Oorzaken en ontwikkeling van dit conflict, de partijen en ook de
latere omslag, na Valentinianus' dood, ten gunste van de senaat, worden uitgebreid
beschreven door Alföldi (1952 passim) en Matthews (1975 p.1-84). Alföldi is hierbij duidelijk
op de hand van de Pannonirs (en contra Ammianus), terwijl Matthews een evenwichtiger
en genuanceerder beeld probeert te geven.

58

Sympatiseert Ammianus met de slachtoffers?
Alföldi, die bovengenoemd conflict uitgebreid beschreven heeft,
laat er geen twijfel over bestaan: Ammianus' werk getuigt, zeker
in de onderhavige passage, van een grote partijdigheid, en wel
ten gunste van de Romeinse aristocratie.148 De aanwijzingen die
hiervoor zijn, zal ik hier proberen te ontkrachten.
1. De uitgesproken negatieve schildering die Ammianus geeft
van Maximinus c.s. en van Valentinianus in het algemeen hoeft
geen afspiegeling te zijn van de vervelende ervaringen die senatoren met hen gehad hebben.149 De officiële opvatting over hen
ten tijde van Theodosius I in verband met de dood van diens
vader kan een afdoende verklaring bieden.150 Ook is het mogelijk
dat Ammianus om meer persoonlijke redenen een afkeer had
van Valentinianus, Valens en hun geestverwanten.151
Alfoldi (1952) p.41: 'Ammianus [...] stood, body and soul, on the side of the senators';
p.65: 'incredibly one-sided reports'. Cameron p.15 n.4: 'Alföldi's view of Ammianus has not
generally been accepted.' - Bij de oorzaken van die houding vermijdt Alföldi Ammianus'
mogelijke betrekkingen met Romeinse senatoren of enthousiasme voor Rome te noemen.
Uitgaande van de in zijn tijd heersende opvatting neemt Alföldi een literaire bron (Nicomachus Flavianus) aan als basis voor Ammianus' berichtgeving over Rome, waaruit hij de prosenatoriale opinies overnam (p.3; idem bij Paschoud p.67). Ook herleidt hij senatoriale
tendenzen tot de lectuur van Tacitus (p.66). Als Alföldi door de huidige opvatting van
Ammianus als zelfstandig denkend onderzoeker beïnvloed was geweest, zou hij echter
ongetwijfeld Ammianus' vermeende band met Rome erbij betrokken hebben (Hij neigt er al
toe: p.24 'sympathies for Rome', p.42 Ammianus' 'malice'). Cf. Matthews (1975) p.41: 'In
presenting these trials as an open conflict between the senate and its emperor, with a strong
infusion of cultural prejudice, Ammianus clearly reflects senatorial opinion.' In het vervolg
ga ik ervan uit dat de door Ammianus geventileerde meningen van hemzelf afkomstig zijn.
Voor zijn bronnen zie het volgende hoofdstuk.
149
Alföldi (1952) p.67: 'We hear the very cry of the arrogant oligarchs in his discussion of
Maximinus, the chief scapegoat.' Zo ook Enßlin p.28-9. Maximinus: vooral §5-6 (obscure
afkomst, niets gepresteerd), 7, 10, 13, 29, 51; Leo: §12; Simplicius: §45-6; Doryphorianus: §536. In §57 vertelt Ammianus met hoorbaar genoegen over hun gruwelijke levenseinde.
Alföldi p.69-70, 73-4 (onwaarschijnlijkheden in §51sqq.), 74-79 (de Waarheid: Maximinus en
Valentinianus gerehabiliteerd); Sabbah p.434-6, Drexler (1974) p.41-2. Valentinianus:
Blockley (1975) p.41-46.
150
Demandt (1969) p.610. In 29.6 moet ook Maximinus' zoon Marcellinianus het ontgelden
(ten onrechte volgens Thompson (1947) p.98-101).
151
Matthews (1975) p.60: 'It seems that in this case, Ammianus' attitudes were determined
less by the nature of the crimes, than by his prejudicial view of the agents who were rooting
them out.' Mogelijk was Ammianus zelf (cf. 29.2.4) in gevaar geweest tijdens vervolgingen
door Valens in het oosten (Alföldi (1952) p.3-4, Demandt (1965) p.90). - Marié (p.358-60) doet
de suggestie dat Ammianus' Griekse culturele afkomst aan de basis kan liggen van zijn
depreciatie van de 'nouvelle classe politique', die intellectueel onvoldoende toegerust zou
zijn voor de hoge posities die zij bekleedt (m.n. Valens, cf. 29.2.18; cf. het 'ezelteken' 27.3.1-2
148
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2. Het feit dat stadspraefecten bij Ammianus nauwelijks een rol
toebedeeld krijgen in de processen, dat de praefecten Olybrius en
Ampelius in hun 'eigen' stadspraefecten-passages zonder enige
referentie aan de processen geportretteerd worden, en dat
Ammianus schijnbaar de drie praefecten die hen opvolgen
weggelaten heeft uit zijn Rome-kroniek, doet vermoeden dat
Ammianus kwalijke betrokkenheid van de praefecten, die vaak
van senatoriale afkomst waren of goede betrekkingen hadden
met de aristocratie, heeft willen minimaliseren.152 Echter, bij het
benadrukken van de rol van de vicarii bij de vervolgingen, geeft
Ammianus waarschijnlijk zijn oprechte inschatting van de
situatie.153 Caput 28.1 staat verder volledig los van de Rome-kroniek. Het behandelt een besloten thema waarop elders niet
teruggekomen hoeft te worden.154
3. Het is mogelijk dat de datering van het gebeuren met 'iets
meer dan zestien jaar na de dood van Nepotianus' afkomstig is
uit de senatoriale traditie,155 maar het kan net zo goed een methode zijn van een integer geschiedschrijver om twee soortgelijk
gebeurtenissen met elkaar in verband te brengen.156
en het 'bezemteken' 28.1.42 met Matthews (1975) p.40); ook Alföldi p.66. Valentinianus
schijnt overigens nog redelijk cultureel ingesteld te zijn geweest, hij had alleen andere
prioriteiten (Alföldi p.121-4). Voor Ammianus' 'Bildungsideal' zie n.201. - Volgens Paschoud
(p.51-2) is Maximinus mogelijk slachtoffer geworden van de zwartkijkerij die Ammianus
eigen was.
152
Alföldi (1952) p.70-72; cf. Matthews (1989) p.211-12, 214-5. Olybrius: §8, 9 (ziek? cf.
Alföldi p.79); Ammianus zegt niet dat Alypius (§16) zijn broer is - cf. 28.4.1: 'een goede en
gematigde rechter die recht en onrecht kan scheiden' (iustorum iniustorumque distinctor et
arbiter plenus in subiectos admodum temperatus); Ampelius: §22 - cf. 28.4.3-5; Bappo, Principius
en Eupraxius, praefectus urbi in resp. 372, 373 en 374, cf. n.80; Apronianus vervolgt in 26.3 al
magiedelicten op soortgelijke wijze. - Matthews (1989 p.216) suggereert 'hurried composition or lack of revision' als een van de oorzaken van deze en andere anomalieën in 28.1; of
was Ammianus gewoon niet goed geïnformeerd? Cf. mijn p.80.
153
Demandt (1969) p.611, Matthews (1989) p.511 n.22. Matthews (1975) p.59-60: ook
stadspraefecten waren in deze tijd waarschijnlijk meer keizer-gezind dan gewoonlijk.
154
Demandt (1969) p.611-12. In 28.4.1 zegt Ammianus al dat hij zich al lang niet meer met
stadromeinse zaken heeft beziggehouden (diu multumque a negotiis discussus urbanis; cf.
Matthews (1989) p.214-5). In boek 26-31 worden zaken meestal niet per jaar behandeld,
maar per onderwerp. Marié (p.360) en Matthews (1989 p.217) benadrukken het belang van
zo'n thematisch blok, ook in verband met blokken met hetzelfde thema, voor het ontrafelen
van Ammianus' zienswijze.
155
Enßlin p.29. Ammianus verwijst hier naar de opstand van Nepotianus tegen
Magnentius in 350, waarbij veel slachtoffers onder de Romeinse aristocratie vielen.
156
Cf. Matthews (1989) p.209. Ammianus dateert de processen dus al vanaf 366 (cf.
Matthews p.209-10) en neemt als beginpunt de lotgevallen van de proconsul Hymetius in
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4. Ammianus lijkt de nadruk te leggen op het feit dat er vervolging plaatsvindt van mensen van aristocratische afkomst.157 Dat
er veel aristocraten genoemd worden, heeft echter meer te
maken met de historiografische opvatting, dat het wel en wee
van het volk het vermelden niet waard is,158 dan met verontwaardiging, dat juist aristocraten het slachtoffer van allerlei wreedheden worden.159 Ammianus voornaamste kritiekpunt is de
algemene rechteloosheid, die iedereen treft.160 Het lijkt alsof Ammianus met zijn nadruk op de afkomst van de slachtoffers schanAfrica (§17-8). Het zijn echter pas Hymetius latere 'misdaden' (§19-20) die zijn zaak in het
kader van de vervolgingen van aristocraten in de rest van 28.1 plaatsen (cf. Thompson
(1947) p.138-40). Daarom lijkt mij de datering in kwestie (366) niet afkomstig te zijn uit de
senatoriale traditie, maar van Ammianus zelf.
157
Nobiles (§10), clarissimi (§27), originis altae (§28), senatores (§29) etc. Cf. Blockley (1975)
p.117-9, 189.
158
Cf.§15. In §16 staat uitdrukkelijk, dat 'ook anderen, mensen van lage afkomst, in het
openbaar de doodstraf ondergingen' (aliique humiles publicamorte oppetiverunt). Blockley
(1975) p.117.
159
Alföldi (1975) p.41, 68, 76-7: 'Even Ammianus is not at all indignant at the prosecution
for these capital charges: what does seem to hem outrageous is that the mighty oligarchy
should be attacked.'; Demandt (1965) p.90. Marié lijkt mij met zichzelf in tegenspraak te zijn
als ze op p.358 zegt dat 'à bien regarder ce qui suscite le plus d'émotion chez notre historien,
nous constatons que le récit des procès d'Antioche [29.1-2] rejoint celui des procès de Rome
pour retracer l'accession au pouvoir d'une nouvelle classe politique par l'attaque
systématique de ceux qui le détenaient jusque là, en raison de leur appartenance à la noblesse ou
aux milieux intellectuels [mijn cursivering],' terwijl ze op p.356 toegaf dat 'le récit des procès
de Rome [...] ne se caractérise pas par un excès d'indulgence et de pitié pour les accusés'. Mogelijke verontwaardiging over dit punt getuigt misschien van een zuiver juridische
gedachtengang bij Ammianus: senatoren mochten alleen berecht worden door hun gelijken
qua stand; de vicarius urbi was weliswaar plaatsvervanger van de praefectus urbi, maar
slechts een keizerlijke ambtenaar (cf. Demandt (1989) p.284, 383).
160
Funke p.172: 'Was in Ammians Augen gleichbleibend dominiert, ist Grausamkeit,
Gestzlosigkeit und Korruption, ganz gleich um welche Materie es sich im einzelnen
handelt.' Marié legt veel nadruk op de thematische overeenkomsten tussen 28.1 en 29.1-2
(processen te Antiochië e.o. in 371-2) en signaleert bij vergelijking als grote gemene deler de
wreedheid, de lage motieven en de willekeur van de drijvende krachten achter de vervolgingen, resp. Maximinus en Valens (p.353-5). Ze ziet zich daarin gesteund door Ammianus,
die dit aspect als een besmettelijke ziekte lijkt te presenteren (cf.29.2.23-24) (p.359).
Matthews (1989) betrekt bovendien 19.12 (processen te Skythopolis) bij zijn vergelijking
(p.217-226) en concludeert dat Ammianus de drie reeksen in hetzelfde perspectief heeft
willen plaatsen—namelijk de ongekende wreedheid bij de vervolging van onschuldige
praktijken—'in a way that their substance will not bear' (p.227), want (p.226:) 'the affairs of
Skythopolis and Antioch, ranging in the information they reveal from seances, oracles and
their interpretation, to magical charms, harmless superstitions and the raising of ghosts,
give a fascinating insight into the variety of pagan belief and its still vigorous residue in east
Roman society. As for Rome itself, magic arts in the pursuit of success at the races and in the
beds of married women, nothing so creditable can be said; nor, for all his criticism of the
conduct of Valentinian's agents there, does Ammianus try to say it.'
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de spreekt van het feit dat juist zij zich verlaagd hebben tot de
vergrijpen waarom ze vervolgd worden.161
5. Ammianus doet weinig om de vervolgde senatoren vrij te
pleiten van hun misdaden.162 In tegenstelling tot veel gevallen
elders in de Res gestae vertelt hij zakelijk wie waarvan beschuldigd wordt, zonder de grond van aanklacht met zoveel woorden
in twijfel te trekken.163 Ammianus geeft geen duidelijk oordeel
over de aard van de vergrijpen, maar zijn afkeur laat zich raden:
een man wil met toverkunst iemand tot zijn vrouw maken en
wordt ter dood veroordeeld (§14), een senator onthoofd wegens
echtbreuk (§16), de zoon van een ex-praefect veroordeeld
wegens het overschrijven van een boek over 'boze kunsten' (§26),
vier senatoren maken gebruik van de toverkunsten van een
wagenmenner (§27), meerdere vrouwen van aristocratischen
huize veroordeeld wegens echtbreuk en ontucht (§28), twee
senatoren geven toe zich met de kunst van het gifmengen
ingelaten te hebben (§29), diverse mannen gearresteerd wegens
overspel met één (!) vrouw (§44), lieden uit de hoek van
amusement en waarzeggerij geven aristocraten aan met wie ze
samen in een complot zaten (§8, 10)164.
Ik kan de opmerking van Alföldi, dat 'the light colors are laid
on for the aristocrats' als waren zij in het bezit van een hoogstaande moraal,165 niet onderschrijven. Ik neig eerder richting de
Cf. Demandt (1965) p.87.
Waarbij we ervan uitgaan dat Ammianus met 'the sinnful practices of the private life of
the Roman aristocracy' (Alföldi (1952) p.65) de werkelijke vergrijpen weergeeft. Ammianus
geeft zelf aan (§11) dat ten onrechte maatregelen genomen worden die op een politiek proces
van toepassing zijn. Demandt (1969) p.608, Cameron (1971) p.260, Novak p.484.
163
Thompson (1952) p.102, Cameron (1971) p.260, Matthews (1989) p.214, Marié p.349. §24
delictis, §29; hier en daar is sprake van een voorzichtig voorbehoud (§14 ut, §27) of een
verzachtende omstandigheid (§26), maar als er een keer sprake is van onschuldigen, noemt
Ammianus geen namen (§45); een woord van afkeuring in §28 (flagitiis). Elders zegt
Ammianus vaak wel uitdrukkelijk dat aanklachten ongegrond zijn, e.g. 19.12.1 (colorata =
'zogenaamd'), 29.2.3, 11, 25-8; bij het geval van Hymetius, die als proconsul, hoewel hij bij
hongersnood staatsgraan verkocht, later voor evenveel geld driemaal zoveel terugkocht en
de winst in de schatkist stortte, door Valentinianus van verduistering werd beschuldigd
(§17-18), is duidelijk sprake van onschuld; het valt echter enigszins buiten de rest van de
zaken in 28.1; cf.n.156, Thompson p.108 n.3 en Demandt (1969) p.608 n.2). - Dat Aginatius
voorgesteld zou worden als een 'innocent lamb' is natuurlijk onzin; Alföldi zelf (1952 p.72-3)
haalt Ammianus aan om aan te tonen dat hij het niet is.
164
Voor dit laatste cf. Matthews (1989) p.420.
165
Alföldi (1952) p.66.
161
162
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mening van Matthews: 'Ammianus' narrative of the trials is
therefore a fitting comment, except that he fails to make it, on his
own opinion of the conduct of that minority at Rome who sank
themselves to immorality, ignorance and vice', d.i. met betrekking tot de satirische Rome-excursies.166
De verwording van het rechtsysteem is een van de belangrijkste thema's bij Ammianus. In 28.1 heeft hij vooral (en expliciet)
kritiek op de corruptie, willekeur en wreedheid waarmee de
overheid haar slachtoffers vervolgt. In vergelijking hiermee is de
morele verwording van Romeinse aristocraten nauwelijks een
thema. Toch lijkt Ammianus de slachtoffers van de processen in
het licht te zien waarin hij ook het Romeinse leven in de satirische excursies schilderde. Aldus zouden we de Rome-processen
als een concrete illustratie bij deze excursies kunnen zien, net
zoals we dat in het vorige hoofdstuk bij andere Rome-passages
gedaan hebben. Ik zie in ieder geval geen aanwijzingen dat
Ammianus met de Romeinse aristocratie zou sympatiseren.167

Matthews (1989) p.215; ook (1975) p.3, 59-60: 'Magic and adultery are practices
reminiscent less of the techniques of political dissidence, than of the varied diversions of
aristocratic leisure; while such colourful personalities as charioteers, wrestlers, and
soothsayers, far from being potential political allies and conspirators, are typical of a less
serious variety of senatorial client. Viewed in this unflattering light, the victims of the prosecutions of Maximinus and his successors at Rome appear as something less impressive than
conspirators; rather, as a quite typical selection from the unworthy senators presented by
Ammianus Marcellinus, in his pen-portraits of aristocratic society.'; Marié p.356. Cf. 14.6.18,
20, 28.4.9, 11, 16, 24, 25, 26; de opmerking over Aginatius, dat hij volgens een hardnekkig
gerucht van hoge afkomst is, maar er geen enkel document is dat dat hard kan maken (§30),
doet denken aan 28.4.7 (Alföldi (1952 p.72) interpreteert deze opmerking verkeerd).
167
Demandt (1969 p.612) ook niet.
166
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VI
KANALEN EN CONNECTIES
IN DE VORIGE hoofdstukken hebben we kunnen zien dat het
beeld dat Ammianus geeft van de bewoners van Rome niet
onverdeeld positief is: de aristocratie verliest zich in luxe en
intriges en leeft niet naar haar stand; het volk houdt van plat
vermaak en is opstandig. We hebben ook gezien dat de
stadspraefect-passages en het verslag van de processen in Rome
in feite de concrete pendant vormen van dit beeld. Ze gaan over
concrete historische gebeurtenissen en personen. Alvorens in het
volgende hoofdstuk te bekijken hoe Ammianus in een derde
geval, bij Constantius' bezoek aan Rome, invulling geeft aan het
(negatieve) beeld dat hij van Rome heeft, zullen we hier nagaan
of Ammianus' berichtgeving over deze gebeurtenissen en
personen uitsluitsel kan geven over een mogelijk verblijf van de
geschiedschrijver in Rome. Hierbij dient opgemerkt te worden,
dat volgens de algemeen aanvaarde theorie Ammianus pas
vanaf de jaren '80 van de vierde eeuw in Rome was en dus niet
meegemaakt kan hebben wat hij beschrijft. In verband met het
'concrete Rome' dringen zich daarom drie vragen op: (1) welke
bronnen maakten het Ammianus mogelijk over de
gebeurtenissen in Rome schrijven en was voor het aanwenden
van deze bronnen een verblijf in Rome vereist? (2) Kunnen we
uit Ammianus' berichtgeving opmaken of hij personen uit zijn
verhalen op latere leeftijd, d.i. enkele jaren na de beschreven
gebeurtenissen, gekend heeft tijdens een mogelijk verblijf in
Rome en hen misschien als informant heeft gebruikt? (3) Geven
Ammianus' opmerkingen over Rome er aanleiding toe om aan te
nemen dat hij vertrouwd was met de topografie van de stad?168

168

64

Op deze vraag zal ik in het volgende hoofdstuk nader ingaan, zie n.260.

Ammianus' bronnen
De vraag uit welke bronnen Ammianus de informatie voor zijn
werk geput heeft, is een slepende kwestie. De geschiedschrijver
laat zich maar zelden uit over zijn methode, en als hij dat dan
een keer doet, heeft men vaak aanleiding gezien zijn uitspraken
in twijfel te trekken. Tot en met het begin van deze eeuw bestond
het wetenschappelijk onderzoek naar Ammianus vooral uit het
speuren naar de weerklank van bronnen, die hij zonder veel
kritische zin overgeschreven zou hebben. Volgens deze methode
is men—allicht—niet tot plausibele oplossingen gekomen.
Bovendien onderschat zij het kritisch gehalte van onze
historiograaf. Thompson heeft definitief met deze trend
gebroken door te wijzen op Ammianus' eigen uitspraken, die
hem, behalve als ooggetuige van veel gebeurtenissen, laten zien
als een zelfstandig interviewer en onderzoeker (bijvoorbeeld
15.1.1, 28.1.15). De basis voor Ammianus' verhaal is een mix van
eigen ervaring, berichten van anderen, documenten en veel
literatuur. De inbreng van de afzonderlijke elementen laat zich
echter niet meer in detail reconstrueren.169
Een volledig onderzoek naar de rol van Rome in Ammianus'
bronnenonderzoek moet uitgaan van de hele Res gestae, want
Rome was het informatiecentrum van het hele Romeinse Rijk (zie
verderop). Aangezien zo'n onderzoek in dit kader te ver gaat en
bovendien waarschijnlijk slechts speculatieve conclusies zou
opleveren, zal ik me hier beperken tot het behandelen van enkele
suggesties die in het verleden gedaan zijn met betrekking tot de
bronnen voor Ammianus' Rome-passages.
We hebben al gezien (p.41) dat Ammianus bij zijn behandeling
van de stadspraefecturen een bijna schoolse drang naar volledigheid aan de dag legt. Ondanks dat hij die volledigheid niet
bereikt—enkele praefecten ontbreken—neemt men aan dat Ammianus een volledige lijst van stadspraefecten tot zijn beschikking had, die hem als uitgangspunt voor zijn Rome-passages
diende.170 Mogelijkerwijs haalde hij zijn inhoudelijke informatie
169
170

Rosen (1982) p.52-72, m.n. 65, Thompson (1947) p.21-41, Sabbah p.115-122.
Seeck (1883) p.290.
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uit een Romeinse 'Stadtchronik', waarin per jaar of ambtsperiode
formeel de belangrijkste gebeurtenissen opgesomd werden en
waar hij dan zijn eigen interpretatie aan toe kon voegen. Bij
gebrek aan vergelijkingsmateriaal is deze hypothese echter
nauwelijks hard te maken.171
Met de Annales van Nicomachus Flavianus begeeft de oude
'Quellenforschung' zich schijnbaar op concreter terrein. Er zijn
omvattende theorieën geformuleerd over aard, inhoud en
invloed van dit werk.172 Het zou verantwoordelijk zijn voor de
(vermeende) senaatvriendelijke tendens van Ammianus'
berichtgeving.173 Echter, van de Annales wordt in ILS 2948 gezegd
dat ze opgedragen zijn aan keizer Theodosius toen Flavianus
praefectus praetorio Italiae was. Dit was waarschijnlijk pas in
390. Bovendien is dit gegeven het enige dat we werkelijk van de
Annales weten. De rest is puur speculatie. Misschien ging het
werk wel over de republikeinse periode. Aan Flavianus hebben
we dus weinig houvast, al kunnen we hem nooit definitief
afschrijven als bron voor Ammianus.174
Een andere mogelijkheid is dat archiefstukken als informatiebron voor Ammianus gediend hebben. Juist in 28.1, het caput
over de Rome-processen, komen we twee van de weinige expliciete aanwijzingen tegen dat Ammianus officiële stukken
gebruikt zou hebben.175 In §15 zegt hij dat 'zelfs informatie uit de
staatsarchieven niet toereikend zou zijn [...] aangezien het
duidelijk geen rechtsgang, maar een rechtsstilstand was wat men
te vrezen had;'176 en in §30, dat over Aginatius wel gezegd wordt
Matthews (1989 p.24) zegt dat 'it does not look as if Ammianus derived his information
from such a document' en noemt de hypothese een 'historiographical relic' (p.481 n.31).
Maar Kautt-Bender (p.189) wijst op de overeenkomsten die Ammianus' stadspraefectpassages hebben met de opzet van een kroniek: 'Ammian nennt in der Regel zunächst
ebenfalls den Stadtpräfekten und danach die bemerkenswerten Ereignisse, die sich unter
dessen Verwaltung zugetragen haben. Meist ist auch hier von Revolten, Versorgungsengpässen und Naturkatastrophen die Rede.'
172
Bijvoorbeeld Hartke, m.n. p.329-333. Enßlin p.13, 25; cf. Thompson (1947) p.24-8 over
Seeck.
173
Alföldi (1952) p.3 met p.128 n.1, Cameron (1964) p.23.
174
Szidat (1977) p.37-8, Syme p.110-1 ('It's high time to give up Nicomachus'), Matthews
(1975) p.231 n.3, Rosen (1982) p.66-7. Cf. Epit. de Caes. 48.12.
175
De bekendste aanwijzing is echter 16.12.70.
176
nec [...] instructiones vel ex ipsis tabulariis suppeterent publicis [...] cum iustitium esse, quod
timebatur, non idicium aperte constaret.
171
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dat hij van hoge afkomst is, maar 'dat er verder geen enkel
document is dat dat kan bevestigen'177. Ammianus noemt hier
twee gevallen, waarbij archiefstukken hem niet van dienst
konden zijn.178 Sabbah concludeert daaruit dat Ammianus over
het algemeen wel gebruik maakte van zulke documenten,179 en
gaat vervolgens op zoek naar sporen daarvan in de Res gestae.
Daarbij voert hij tevens enkele Rome-passages op: de rapportage
van de senaatsdelegatie naar Valentinianus in 28.1.24-5 diende
misschien als Ammianus' bron voor de verwikkelingen die
daarvóór (§8-23) beschreven zijn;180 in het verhaal van de
arrestatie van Petrus Valvomeres door Leontius (15.7.2-5)
herkent Sabbah de opbouw van het rapport van de
stadspraefect;181 in 16.10 zou Ammianus zich afzetten tegen een
officieel verslag van het bezoek van Constantius aan Rome;182
voor 27.3.11-13 (bisschopstrijd in Rome) gebruikte hij misschien
stukken uit het stadsarchief, die op bepaalde punten verschilden
van de officiële kerkelijke stukken. Aangezien deze laatste ook
overgeleverd zijn, kunnen we beide versies met elkaar
vergelijken.183
Ook de acta senatus, de 'handelingen' van de senaat, en de acta
diurna, een soort muurkrant van de overheid, die ook wel als
bronnenmateriaal voor Ammianus genoemd zijn, moeten in
archieven bewaard zijn geweest.184 Voor stadromeinse aangelegenheden ging het daarbij om het Secretarium Tellurense, het
ambtsgebouw van de stadspraefect. Daarnaast waren er in Rome
het staatsarchief (het Tabularium) en het keizerlijk archief. Wel
had ieder administratief onderdeel van het rijk een plaatselijk
archief, maar er werd steeds naar de archieven in Rome gerapnec enim super hoc ulla documentorum rata est fides. Cf.n.166.
Cf. ook de verzuchting, dat in Rome 'bibliotheken voor altijd als graven gesloten zijn'
(14.6.18: bibliothecis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis).
179
Sabbah p.129-37.
180
Sabbah p.175-6. Mogelijk hebben Eupraxius of Praetextatus de geschiedschrijver
ingelicht over deze delegatie, zie verderop.
181
Cf. 15.7.1 documenta; Sabbah p.183-4. Auerbach (p.60-1) onderstreept echter juist de
literaire kwaliteiten van Ammianus' compositie.
182
Sabbah p.190-1.
183
Collectio Avellana (= CSEL 35) 1; Sabbah p.204.
184
De acta populi et senatus worden tegenwoordig niet meer beschouwd als serieuze
kandidaten, vooral ook omdat in de senaat destijds niet veel belangwekkends meer
gebeurde. Cf. Flach p.335, Sabbah p.183, Rosen (1982) p.59-60.
177
178
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porteerd. Dit maakte van Rome het informatieve centrum van
het rijk en een aantrekkelijk oord voor een historicus.185
Voorwaarde is echter wel dat de archieven toegankelijk zijn
geweest, en dat was waarschijnlijk maar zeer beperkt het geval.
Alleen in bepaalde posities of met bepaalde connecties lijkt
toegang mogelijk geweest te zijn, en dan nog is het niet te
verwachten dat men informatie over het keizerlijk hof of
protocollen van majesteitsprocessen onder ogen kreeg.186
Sommigen betwijfelen dan ook het belang van archiefonderzoek
voor Ammianus' methode. Uit uitspraken als die in 28.1.15 en 30
concluderen zij juist dat hij slechts secundaire waarde hechtte
aan officiële documenten als bron voor zijn geschiedwerk.187
We kunnen dus niets met zekerheid of zelfs waarschijnlijkheid
zeggen over de schriftelijke bronnen die Ammianus met betrekking tot Rome ter beschikking stonden. Wel is het zo dat, als we
ons Ammianus a priori voorstellen in een bepaalde situatie,
bijvoorbeeld woonachtig in Rome, gebruik van bepaalde
bronnen, zoals archiefmateriaal, voor de hand ligt.188 Omgekeerd
geldt echter hetzelfde: als we ervan uitgaan dat Ammianus niet
in Rome is geweest, heeft hij waarschijnlijk min of meer kant en
klare, schriftelijke informatie voor zich gehad. Naar de aard of de
ontstaansgeschiedenis van zo'n geschrift kunnen we alleen
gissen.
Hetzelfde geldt voor mondelinge informatie: als Ammianus in
Rome is geweest, zal hij daar ongetwijfeld ooggetuigen (versati in
medio, 15.1.1) geïnterviewd hebben om zich op de hoogte te
Als we aannemen dat Ammianus in Rome is gaan wonen, dan is het inwinnen van
informatie voor zijn geschiedwerk daarvan wel de belangrijkste reden geweest (Syme p.7,
Sabbah p.216: 'la mémoire du monde entier'). Over archieven: Sabbah p.136-7, 183-4 met
n.36, RE 4a,1(1932)1962sqq s.v. 'Tabularium', RAC 1(1950)614sqq s.v. 'Archiv'; het wordt mij
uit deze literatuur niet duidelijk wat voor gevolgen het verplaatsen van het hof heeft gehad
voor de archieven van de keizer, die voor Ammianus ongetwijfeld een schat aan informatie
bevat moeten hebben. Belangrijke archieven op andere plaatsen in het rijk dan Rome maken
een verblijf in Rome voor een onderzoeker natuurlijk minder noodzakelijk.
186
Rosen (1982) p.60-3. Niet voor niets stelt Sabbah zich voor dat Ammianus misschien
militair archivaris is geweest (p.212) en dat hij mensen heeft gekend als Hypatius en
Eupraxius (zie verderop) die hem vanuit hun functie toegang konden verschaffen tot
archieven (p.220 n.4 en 232).
187
Rosen (1982) p.61, Thompson (1947) p.21, cf. Sabbah p.130-2.
188
Matthews (1989 p.24) redeneert andersom: 'Whatever his sources for these notices [de
stadspraefect-passages], written, oral, or a combination of the two, Ammianus' access to
such material assumes his presence in the west.'
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stellen van de gebeurtenissen in Rome van de afgelopen decennia. Gezien de aard van de informatie die Ammianus geeft,
hoeven deze oogetuigen niet noodzakelijkerwijs uit de hogere
lagen van de bevolking te komen.189 Het is natuurlijk logisch dat
Ammianus hooggeplaatste personen wel vaker noemt.190 Uit de
manier waarop hij bepaalde personages (vooral stadspraefecten
en andere aristocraten) in de Rome-passages of elders in zijn
werk beschrijft (bijvoorbeeld lovend of met afkeuring), heeft men
conclusies willen trekken over de kringen waarbinnen
Ammianus zich in Rome bewoog. Ammianus' Romeverblijf
wordt hierbij weer a priori aangenomen. Als echter blijkt dat een
of meerdere van de geconstateerde contacten niet te ontkennen
zijn, kunnen zij deze aanname (d.i. het Romeverblijf)
ondersteunen. Vandaar dat ik hier nader in zal gaan op de
personen met wie Ammianus, als kennis, vriend of vijand in zijn
Rome-tijd, in verband is gebracht.191
Mogelijke Romeinse contacten
De meeste personen die Ammianus noemt, verdienen op 'objectieve', historische gronden een plaats in de Res gestae. Bovendien
velt Ammianus graag morele oordelen over mensen.192 Vooral
hooggeplaatste personen kunnen een beoordeling tegemoet zien,
ongeacht of Ammianus persoonlijk een rekening met hen te
vereffenen heeft. Ook is het denkbaar dat personages om literaire
redenen een opvallende plaats hebben gekregen.193 Voordat we
Rosen (1982) p.60: 'Für die verzeichneten vilitates der 23 Jahre 353-375 konnte ein
aufmerksamer, nicht zu vergeßlicher Beobachter der städtischen Lebens dem Fragesteller,
der vielleicht mit einer Liste der Stadtpräfekten in der Hand zu ihm kam, mühelos als
Chronist dienen.' Volgens Thompson (1947 p.27) Ammianus 'probably [...] acquired this
information from the several Prefects whom he knew personally,' maar Rosen (p.28) merkt
terecht op: 'selbst die häufig angenommene senatorische Tendenz besagt nichts über
Senatoren als Gewährsmänner.'
190
Cf. Sabbah p.222-3: Ammianus moet selectief zijn en noemt daarom alleen personen van
een zekere autoriteit.
191
Net als bij de schriftelijke bronnen is het hier ondoenlijk en niet zinvol volledigheid na
te streven door van alle personen die in de Res gestae voorkomen, na te gaan of zij iets te
maken kunnen hebben gehad met Ammianus en/of met Rome.
192
Rosen (1982) p.122-3.
193
Cf. mijn opmerkingen over Eupraxius, Aurelius Victor en Petronius Probus verderop.
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daarom een persoon als bekende194 van Ammianus kunnen
bestempelen, moet hij zich op bepaalde punten van de rest
onderscheiden: zijn kandidatuur wordt aannemelijker (1) als hij
opduikt op een plaats waar zijn voorkomen ogenschijnlijk
weinig toevoegt (misschien is hij Ammianus' informant voor de
gebeurtenissen die daar beschreven worden); (2) als het oordeel
dat Ammianus over hem geeft bevooroordeeld is; (3) als
Ammianus niet ter zake doende informatie over hem verschaft,
bijvoorbeeld zijn latere ambten (waarin Ammianus hem leerde
kennen?); (4) natuurlijk moet een ontmoeting met Ammianus
biografisch mogelijk zijn;195 ik zal me hierbij vanzelfsprekend
richten op ontmoetingen in Rome. Het zal duidelijk zijn: zelfs als
een personage aan een van deze voorwaarden voldoet, hebben
we geen zekerheid over zijn connecties met Ammianus, als die zelf
niet expliciet uitsluitsel geeft (en dat doet hij maar zelden).196
Laten we eerst Ammianus' mogelijke betrokkenheid bij de
'Symmachus-kring' onder de loep nemen.197 We zagen al (p.13)
dat het enige expliciete 'bewijs' voor betrokkenheid, brief 9.110
van Symmachus, zijn geldigheid verloren heeft. Het is
vervolgens opvallend, dat de voorman zelf, de orator Q.
Aurelius Symmachus [4]198, nergens in de Res gestae voorkomt,
hoewel Ammianus best gelegenheid had om een woord van
waardering aan hem te wijden. Zo was Symmachus proconsul in
Africa toen de generaal Theodosius daar zijn succesvolle
veldtochten ondernam (29.5). Het Altaar van Victoria wordt in
Ammianus nergens genoemd, zelfs niet in het caput (16.10) dat
handelt over het bezoek van Constantius aan Rome, bij welke
Volgens Thompson (1947 p.16) is er tussen Ammianus en zijn gepostuleerde kennissen
waarschijnlijk geen sprake van een 'intimate friendship'; misschien wel van bewondering
van een van beide kanten (p.15, Seyfarth (1969) p.454).
195
Dit hoeft echter geen reden te zijn om Ammianus' biografie, bijvoorbeeld middels een
'Romeverblijf', daaraan aan te passen; ook van Romeinse aristocraten weten we over het
algemeen te weinig om uit te kunnen sluiten dat ze Ammianus elders dan in Rome ontmoet
hebben; cf. Symmachus sr., Praetextatus en Probus verderop.
196
Cf. Rosen (1982) p.28.
197
Waarbij we ons af moeten vragen of zo'n 'kring' wel bestaan heeft. Misschien is het wel
een literaire constructie van Macrobius, die in zijn Saturnalia (van ca.404) een aantal
prominente aristocraten met elkaar liet converseren. Syme p.142-6, m.n.142, Rosen (1982)
p.29.
198
Een [nummer] achter een naam duidt erop dat de betreffende persoon onder die naam
en dat volgnummer te vinden is in PLRE = Jones (1971).
194
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gelegenheid deze keizer dit heidense statussymbool voor het
eerst liet verwijderen uit de Curia. Symmachus had zijn
belangrijkste sporen verdiend door zijn inzet (in 384) voor het
herstel van juist dit altaar.199
We komen wel naaste familie van Symmachus tegen bij Ammianus. Zijn vader, L. Aurelius Avianius Symmachus [3], was
stadspraefect in 364-5 en komt als zodanig bij Ammianus voor
(27.3.3-4). Maar hij passeert al eerder, in 21.12.24. Daar wordt
verteld dat Julianus een senaatsdelegatie ontmoet bestaande uit
Symmachus en Maximus. Bij die gelegenheid benoemde hij
Maximus tot stadspraefect 'en passeerde daarbij de betere kandidaat' (potiore posthabito), d.i. Symmachus. Aangezien Ammianus
verder vertelt dat de ambtsperiode van Maximus prima verliep,
is deze uitspraak wel uitgelegd als partijdig en vleiend tegenover
Symmachus jr.. Dit is niet terecht. Het gaat hier niet om bestuurlijke kwaliteiten, maar om een betere staat van dienst. Symmachus was princeps senatus en daarmee 'beter' dan de tamelijk
onbekende Maximus [17]. Julianus had echter strategische redenen om juist voor Maximus te kiezen. In 27.3.3-4 roemt Ammianus (waarschijnlijk terecht) karakter, geleerdheid en daden van
Symmachus. Het volk was echter ondankbaar:
Ze staken een aantal jaren later zijn fraaie huis in de wijk aan de overkant van de
Tiber in brand. Ze waren kwaad, want een of ander plebejer had, zonder bewijs
of getuige te presenteren, het gerucht gelanceerd, dat hij gezegd zou hebben
liever zijn wijn te gebruiken voor het maken van plamuur dan hem te verkopen
voor de prijs die men wilde.200

Ammianus neemt Symmachus hier enerzijds in bescherming;
anderzijds snijdt hij hier een zaak aan (buiten zijn chronologisch
kader) waarop de Symmachi niet onverdeeld trots hoefden te
Cameron (1964) p.24-5, Syme p.146, Sabbah p.333 met n.43. Symmachus op zijn beurt
zwijgt over Ammianus: als een van zijn correspondenten hem om schriftelijke informatie
over Gallië vraagt, suggereert hij geschriften van Livius, Caesar en Plinius, en niet
Ammianus' handzame hoofdstukken 15.9-12 (cf.9.2) (Rosen (1982) p.30). Om Symmachus'
literaire productie kon Ammianus waarschijnlijk niet geheel heen (cf. Sabbah p.332-46).
200
27.3.4. qui consumptis aliquot annis domum eius in Transtiberino tractu pulcherrimam
incenderunt ea re perciti, quod vilis quidam plebeius finxerat illum dixisse sine indice ullo vel teste
libenter se vino proprio calcarias exsticturum, quam id venditurum pretiis, quibus sperabatur. - Met
wijn gebluste kalk werd ook werkelijk gebruikt als basis voor een soort waterdicht
plamuursel, cf. Plinius N.H. 36.181.
199
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zijn. Symmachus had namelijk de stad moeten ontvluchten en
keerde pas later terug. Over zijn glorieuze terugkeer zegt Ammianus niets.201
Ook Ammianus' portrettering van Memmius Vitrasius Orfitus
[3], de schoonvader van Symmachus jr., is niet vrij van schaduw.
In het verslag van zijn praefectuur (14.6.1) noemt hij hem aanmatigend en 'minder onderlegd in de glansrijke vrije
wetenschappen dan een man van stand betaamt.'202 Bovendien
gaat Ammianus later (27.3.2, 7.3) in op zijn ballingschap wegens
verduistering. Na de dood van Orfitus bracht deze kwestie
Symmachus nog in verlegenheid, omdat hij als schoonzoon op
moest draaien voor de terugbetaling. Niet tactisch van
Ammianus, als hij Symmachus tenminste te vriend moest
houden.203
Symmachus onderhield goede betrekkingen met Sextius Rusticus Iulianus [37]. Beide stonden ze aan de kant van de usurpator
Maximus. Ammianus presenteert Iulianus in 27.6.1-3 als aspirant
voor het keizerschap (in 361) en legt fijntjes uit waarom het maar
goed is dat dat niet doorgegaan is. De vermelding van de stadspraefectuur die hij later bekleedde (387) hoeft niet te betekenen
dat Ammianus hem uit die tijd kende. De vermelding dient als
illustratie van zijn bloeddorstigheid en Ammianus bewijst hem
er geen dienst mee, evenmin als Symmachus.204
Als we Macrobius mogen geloven, behoorden ook Rufius
Albinus en Caecina Albinus tot de Symmachus-kring. Hun vader
was C. Ceionius Rufius Volusianus [5], bijgenaamd Lampadius,
Symmachus' 'come-back' in 376: Matthews (1975) p.67-8. Literatuur: Cameron (1964)
p.19-23 contra Thompson (1947) p.16, 80, 129, Enßlin p.26; cf. Den Boeft ad 21.12.24 (p.185-6).
In reactie op Kautt-Bender (p.207) wil ik benadrukken dat culturele bagage voor Ammianus
wel iets is dat iemand geschikt maakt voor een politiek ambt: kennis verheft de mens, die
vaak het verkeerde doet uit onwetendheid. Voor dit 'Bildungsideal' van Ammianus zie
Enßlin p.36-9, Blockley (1975) p.157-60. Een culturele (retorische) opleiding was in de vierde
eeuwse maatschappij ook werkelijk een belangrijke kwalificatie, waarmee je het ver kon
schoppen bij de overheid (cf. Alföldi (1952) p.106-12, Matthews (1975) p.84, Rosen (1982)
p.36-7, Demandt (1989) p.358). Ammianus' kwalificatie van Symmachus als exemplum
doctrinarum is hier dus op zijn plaats en getuigt niet van vleierij. - Symmachus sr. stierf
waarschijnlijk rond 377. Ammianus kan hem dus volgens de traditionele opvatting niet in
Rome ontmoet hebben. We weten wel dat Symmachus in 361 in Antiochië geweest is (cf.
21.12.24); misschien heeft Ammianus hem daar gezien (Camus p.56).
202
splendore liberalium doctrinarum minus quam nobilem decuerat institutus.
203
Symmachus Rel.34. Cameron (1964) p.25.
204
Matthews (1989) p.10, Cameron (1964) p.27.
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over wiens overdreven ijdelheid we al hebben kunnen lezen bij
Ammianus (27.3.5-10, geciteerd op p.43-4).205 De vermelding
(28.6.28) van Virius Nicomachus Flavianus [15], met Symmachus
en Praetextatus de belangrijkste vertegenwoordiger van de kring
en een belangrijk politicus in de jaren '80 en '90, is neutraal en ter
zake. Om zijn geschiedwerk als bron te kunnen gebruiken,
hoefde Ammianus natuurlijk geen bekende van hem te zijn.206
Vettius Agorius Praetextatus [1] treedt bij Ammianus in alle
glorie voor het voetlicht. In het verslag van zijn stadspraefectuur
(27.9.8-10) beschrijft hij hem als een autoriteit die streng is maar
ook respect afdwingt. Hij maakte onder andere een einde aan de
onrust als gevolg van de strijd om de bisschopszetel van Rome.
Maar ook zonder zijn praefectuur zou Praetextatus een vermelding in de Res gestae verdiend hebben. Zo treedt hij in 28.1.24 op
als leider van de senaatsdelegatie naar Valentinianus. We
zouden Ammianus niet verdenken van persoonlijk voorkeur, als
hij hem niet plotseling, midden in een passage over Julianus'
verrichtingen in het oosten, geïntroduceerd had (22.7.6):
Bij dit alles aanwezig was Praetextatus, een senator van voortreffelijk karakter
en voornaam geslacht. Julianus had hem toevallig ontmoet toen hij voor zaken
in Constantinopel was en hij had hem uit eigen initiatief tot proconsulair
gouverneur van Achaia benoemd.207

Het feit dat Ammianus Praetextatus in deze context noemt, duidt
er volgens sommigen op dat hij Ammianus' bron voor deze
passage (en andere) is geweest. Dit is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Als Ammianus Praetextatus ontmoet heeft, gebeurde dit
misschien in het oosten, waar Paetextatus in 362-4 was als proconsul en misschien vaker 'voor zaken', en niet in Rome, want hij
stierf daar al in 384.208
Cf. Syme p.144-5.
Cameron (1964) p.23-4; cf. Matthews (1975) p.69: 'favourable account'.
207
Aderat his omnibus Praetextatus, praeclarae indolis gravitatisque priscae senator, ex negotio
proprio forte repertus apud Constantinopolim, quem arbitrio suo Achaiae proconsulari praefecerat
potestate.
208
Cf. Camus p.57. Cameron (1964) p.22-3 ('No history of the period would have been
complete without a eulogy of Praetextatus' outstanding character and achievements'), Syme
p.147, Alföldi (1952) p.81; Sabbah p.129, 230-1, 234, 291-2, Matthews (1989) p.23 en mijn
n.117.
205
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Er zijn nog twee personen, die weinig te maken hebben met de
Symmachus-kring, maar die, net als Praetextatus, geïdentificeerd
zijn als informanten van Ammianus. Een van hen is Flavius
Eupraxius [-], afkomstig uit Africa. In 27.6.14 speelt hij een
rolletje bij de benoeming van Gratianus tot Augustus en Ammianus grijpt die gelegenheid aan om uit te weiden over zijn standvastigheid. Hij illustreert die nog in 27.7.6 en 28.1.25, waar
Eupraxius het waagt de keizer tegen te spreken. Het is zeker zo
dat Eupraxius deze eervolle vermeldingen van constantia
verdient en dat hij in Ammianus' ogen een voorbeeldfunctie
vervult, maar Ammianus moet toch ook een persoonlijke
voorkeur hebben gehad voor hem, van wie we niet veel meer
weten dan hetgeen Ammianus ons vertelt. Bovendien was hij in
zijn functies van quaestor sacri palatii, magister memoriae en
praefectus urbis Romae in een prima positie om Ammianus
uitgebreide informatie door te spelen over de interessantse
onderwerpen. Als Ammianus hem gekend heeft—en dat blijft
speculatief—dan is het maar de vraag of ze elkaar in Rome
hebben ontmoet. Eupraxius was jarenlang in functie aan het
keizerlijk hof; Ammianus vermeldt zijn stadspraefectuur (374)
niet; uit een korte toespeling van Symmachus kunnen we
afleiden dat Eupraxius zich in 384 in Rome bevond.209
Een derde mogelijke informant is Eutherius [1], een eunuch,
maar bij uitzondering (aldus Ammianus) uit het goede hout
gesneden. Hij verkeerde al in het gevolg van keizer Constantijn
en onder Julianus bekleedde hij de functie van praepositus sacri
cubiculi. We zien hem in een daad van integriteit en loyaliteit
wanneer hij Julianus tegenover Constantius verdedigt tegen
verdachtmakingen (16.7.1-3). De rest van 16.7 is een lofzang op
Eutherius. Zo horen we dat hij zich op zijn oude dag terugtrok
en in Rome ging wonen, waar hij geliefd was bij iedereen (§7).
Wanneer dat precies was en hoe lang hij nog leefde weten we
niet, maar zeker omdat Ammianus van hem zegt dat hij een
'geweldig goed geheugen' had (§5: immensum quantum memoria
vigens), is het verleidelijk te denken dat Ammianus daar, tijdens
een verblijf in Rome, van heeft geprofiteerd. Zeker weten doen
Rel.32.1. Cameron (1964) p.23, Tränkle p.28-9, Sabbah p.231-239, passages bij Drexler
(1974) p.58.
209

74

we het echter niet.210
Alleen van Fl. Hypatius [4] kunnen we met zekerheid zeggen
dat Ammianus iets met hem gemeen moet hebben gehad: in
29.2.16 noemt hij hem noster Hypatius, 'onze Hypatius'. Zijn
vernoeming is wel te motiveren: hij en zijn broer Eusebius waren
als prominenten (beiden consul in 359211) betrokken bij vervolgingen in het oosten (in 371-2; 29.2.9, 16). Verder laat Ammianus
graag weten dat Hypatius tweemaal praefect is geweest,
eenmaal van Rome (379) en eenmaal van Italië (382-3) (ibid.).
Maar de verbindende factor in dezen is waarschijnlijk niet Rome.
Hoewel niet uit te sluiten is dat Ammianus en Hypatius elkaar
daar in de jaren 379-383 ontmoet hebben, kunnen we dit niet uit
het predicaat noster opmaken. Noster duidt niet op vriendschap
of een gemeenschappelijke vriendenkring, maar op herkomst. De
onaardige dingen die Ammianus in 16.10.18-9 over Hypatius'
zuster Eusebia (vrouw van keizer Constantius) zegt, maken een
hechte relatie tussen beide heren niet aannemelijker. Met de
eervolle vermeldingen van Hypatius wil Ammianus zichzelf en
zijn geboortestad in de glans van zijn prominentie laten delen.
De geboortestad in kwestie is waarschijnlijk Antiochië, maar
mogelijk ook Thessalonica.212
Twee van de personen 'of the Senatorial class who,' volgens
Thompson213, 'interested themselves in his work and won his
deep regard,' zijn nog niet behandeld. Het zijn Ammianus'
'fellow-historians' Eutropius en Aurelius Victor. In de korte
vermelding van Eutropius (29.1.36) wekt Ammianus echter niet
de indruk enige affiniteit met hem te hebben, en het is de vraag
of deze Eutropius wel met de geschiedschrijver Eutropius [2]
geïdentificeerd moet worden. Als dat wel zo is, dan heeft Ammianus hem waarschijnlijk niet als zodanig gekend. De mogelijkheid dat hij Eutropius' werk als bron gebruikt heeft (daarvoor
Sabbah p.228-30, 234-6, 239, Matthews (1989) p.25, passage bij Drexler (1974) p.60-1 met
p.63.
211
18.1.1, 21.6.4.
212
Het is zeker dat Thessalonica de geboorteplaats was van Hypatius' vader (Fl. Eusebius
[39]), Fornara p.339. Cameron (1964) p.23, Sabbah p.220-1, Seyfarth (1969) p.452, Szidat
(1977) p.19 n.37; cf. Thompson (1947) p.13, 16, Drexler (1974) p.15 n.9, Matthews (1994)
p.256-7.
213
Thompson (1947) p.15-6.
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zijn vage aanwijzingen) doet niets aan deze conclusie af.214 Van
Sextus Aurelius Victor [13] zegt Ammianus wel uitdrukkelijk dat
hij geschiedschrijver is. Als hij vertelt dat Victor in Sirmium door
Julianus bevorderd en geëerd wordt, zet hij hem zelf nog eens in
het zonnetje (virum sobrietatis gratia aemulandum, 'een man, navolgenswaardig om zijn soberheid') en wijst vooruit naar zijn stadspraefectuur in 389. Als we aannemen dat Ammianus in die tijd in
Rome was, ligt het voor de hand dat hij Victor daar ontmoet
heeft en informatie van hem heeft kunnen inwinnen, bijvoorbeeld over de gebeurtenissen rond Sirmium. Niets van deze
dingen is echter zeker. Mogelijk nam Ammianus hem op als
schoolvoorbeeld van wat men als opgeleid persoon (historicus
nog wel!) maatschappelijk kon bereiken.215
Samenvattend is er van de behandelde personen maar één met
wie Ammianus expliciet zegt iets gemeen te hebben, en dit heeft
dan nog niets met Rome te maken. Van enkele personen is het
ondertussen waarschijnlijk dat Ammianus hen niet persoonlijk
gekend heeft. Van anderen kunnen we vermoeden dat ze bekenden waren van Ammianus. In sommige gevallen ligt een
ontmoeting in Rome voor de hand, maar is niet te bewijzen, in
andere gevallen is het goed mogelijk dat Ammianus hen ergens
anders van kende. In ieder geval zijn uit de contacten, die er voor
Ammianus geponeerd zijn, geen bindende conclusies te trekken
over zijn eventuele woonachtigheid in Rome.

Cf. Thompson (1947) p.16, 17, 33 n.1, 121, Syme p.105, Matthews (1989) p.455.
Cf. Demandt (1989) p.358 en mijn n.201. Thompson (1947) p.16, 17, Matthews (1989)
p.24, 457-8.
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Vijanden?
Tenslotte zullen we Ammianus' mogelijke betrekkingen met
Sextus Petronius Probus [5] en zijn familie onderzoeken. Probus
was de meest prominente vertegenwoordiger van de Anicii en
daarmee van de hele Romeinse aristocratie, want de gens Anicia
was wat betreft invloed, status en bezit de belangrijkste senaatsfamilie. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan Probus
zelf, die, in tegenstelling tot veel van zijn standgenoten, de
ambitie had en de mogelijkheden kreeg om een buitengewoon
lange en succesvolle carrière in het rijksbestuur op te bouwen.
Onder Valentinianus I, Gratianus en Valentinianus II was hij,
behalve een keer consul, liefst vier maal praefectus praetorio. Dit
succes, en het feit dat hij met zijn familie de christelijke minderheid in de senaat vormde, zorgde voor gereserveerde betrekkingen met zijn collega's.216
Probus is een opvallende verschijning in de Res gestae.217 Hij
krijgt een uitgebreide karakterbeschrijving (27.11.1-7, de uitgebreidste op die van de keizers na), zijn maatregelen tegen invallende Quaden (29.6.9-11) en zijn bestuur van Illyrië (30.5.3-12;
cf.19.11.3) worden breed uitgemeten. Maar Ammianus is geenszins vleiend. Probus komt naar voren als een slappeling, een
opportunist, een uitbuiter. Valentinianus is woedend als hij
erachter komt, hoe Probus de provincialen behandelt. We zagen
al hoe Probus in Rome Aginatius verraadde tegenover Maximinus (p.54; 28.1.31-3). Ook op de Anicii in het algemeen geeft
Ammianus af (18.8.13).218 Hoe negatief dit beeld van Probus
precies is en hoe terecht, doet hier minder ter zake;219 wel dat het
Cf. het overzichtsartikel van Novak. Het geloof van de Anicii is meer een gelegenheidschristendom dan een overtuiging: verder verschilden zij weinig van de rest van de
aristocratie. Probus werd pas kort voor zijn dood gedoopt. Cf. Novak p.491-2 en de
amusante opmerkingen van Matthews (1975) p.195-7.
217
Drexler (1974 p.65-74) vertaalt en becommentarieert alle passages.
218
Cf. Thompson (1947) p.14, 108. Dat Ammianus zijn kritiek zonder voorbehoud
uitspreekt (Thompson p.88), pleit niet voor 'publicatie' van de Res gestae in Rome.
219
Seyfarth (1970) concludeert dat Ammianus een overdreven negatief beeld van Probus
schetst, hoewel het, veel positievere, vergelijkingsmateriaal (o.a. veel inscripties) ook niet
objectief is. Volgens Drexler (1974 p.74) bezit Ammianus' versie 'ein hohes Maß von
Wahrscheinlichkeit: man kann nicht einmal sagen, daß sie ausgesprochen bösartig ist.'
Probus' wanbeleid in Illyrië wordt bevestigd door Hiëronymus, Chron. s.a.372.
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beeld negatief is en dat het in verband gebracht is met Ammianus' vermeende Romeinse connecties.
Er zijn verschillende verklaringen voor Probus' opvallende en
negatieve verschijning te bedenken.220 We zagen al dat deze
'untypical aristocrat' op minder goede voet stond met de meeste
heidense senatoren. Formele contacten waren beschaafd, maar
(bijvoorbeeld) Symmachus' politiek geladen optreden in 384
tegen een van Probus' familieleden (zijn schoonvader Q.Clodius
Hermogenianus Olybrius, die we al tegenkwamen als stadspraefect) wijst op frictie.221 Een traditionele opvatting is dan ook dat
Ammianus in zijn Probus-portret de opvattingen verwoordde
van de 'kringen' waarin hij verkeerde.222 Ook zou het niet
ondenkbaar zijn dat Ammianus persoonlijk een hekel had aan
een of meerdere Anicii.223 Deze verklaringen gaan er echter van
uit dat Ammianus in Rome geweest is, en dat is m.i. niet nodig.
Het feit dat Ammianus Probus überhaupt kent, heeft weinig te
maken met Rome. In 27.11.1 omschrijft hij hem zelf als 'door de
status, de macht en de rijkdom van zijn geslacht bekend in de
gehele Romeinse wereld, waar hij bijna overal verspreid grote
landgoederen bezit.'224 Gezien Probus' provinciale activiteiten is
het bovendien niet onvoorstelbaar dat Ammianus hem elders
dan in Rome van dichtbij heeft leren kennen.225 Opname in
Ammianus' geschiedwerk is niet meer dan normaal voor de
Cf. Blockley (1975) p.130, Drexler (1974) p.77.
Symmachus Rel.28; cf. Novak p.490. Symmachus brieven aan Probus (2.56-61) zijn
vriendelijk van toon, maar de beschaafde omgangsvormen van de aristocratie maken het
moeilijk om de werkelijke verstandhouding tussen personen te bepalen. Zo ziet Cameron
(1964 p.16) Ammianus' behandeling van Probus juist als een argument tegen zijn lidmaatschap van de Symmachus-kring. Bovendien waren de Symmachi en de Nicomachi verre
familie van de Anicii. Cf. Seyfarth (1970) 416-7, Novak p.489 n.77.
222
Seyfarth (1970), die zelfs spreekt van een 'Probusgruppe' tegenover een 'Ammiangruppe' (p.424-5, ook 420); cf. Drexler (1974) p.74-6, Novak p.485 met n.57: Ammianus geen
'mouthpiece for "Symmachus' circle"'. Ammianus trekt zijn opmerkingen over de Anicii
overigens helemaal niet in het ideologische (cf. Matthews (1989) p.448).
223
In ieder geval niet door de vreemdenuitzetting van 383/4, waarbij hij zelf misschien niet
eens betrokken was (zie n.57).
224
claritudine generis et potentia et opum amplitudine cognitus orbi Romano, per quem universum
paene patrimonia sparsa possedit. De anecdote, dat twee Perzen, na een audiëntie bij keizer
Theodosius te Milaan, nog een uitstapje maakten naar Rome om daar Probus met eigen
ogen te gaan aanschouwen, is veelzeggend (Paulinus, Vita Amrosii 25).
225
Probus was tot 385 praefectus praetorio; hij verbleef nog in 387, enkele jaren voor zijn
dood, samen met Valentinianus II in Thessalonica (!).
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meest prominente en invloedrijke man van zijn tijd.226 Het
belangrijkste is, dat Probus voor Ammianus de exponent van de
corruptie van de ambtenarij en het wanbeleid in de provincies
moet zijn geweest, een groot probleem in de vierde eeuw en een
belangrijk thema in zijn werk. Het is niet verwonderlijk dat
Probus, als illustratie van de corrumperende werking van
familieconnecties op opportunistische functionarissen, de wind
van voren krijgt.227
Met die gedachte zal ook zijn familie wel genoemd zijn als een
van de groeperingen die al door Constantius 'vetgemest werden
met het merg van de provincies' en die 'zelfs met nog grotere
bezittingen nooit genoeg zullen hebben.'228 Ammianus doelt
hiermee indirekt op het geval Probus, van wie hij elders zegt, dat
hij gedwongen was ambten te bekleden 'door de voortdurende
onbeschaamdheid van zijn familie, die met haar geweldige hebzucht steeds over de schreef gaat.'229 Ammianus wekt in ieder
geval niet de indruk erg op de hoogte te zijn van de gens Anicia230. Als hij al iets tegen de familie heeft, laat hij diverse kansen
liggen om deze mening te onderstrepen. Hij had bijvoorbeeld bij
het zwak voor luxe, theater en avontuurtjes, waardoor de (overigens ordelijk verlopen) stadspraefectuur van Q. Clodius Hermogenianus Olybrius [3] 'overschaduwd' werd,231 zijn afkomst
kunnen noemen, of zijn rol bij de procesgolf in Rome breder uit
kunnen meten (cf.p.60). Claudius Hermogenianus Caesarius [7]
is verbonden met de Anicii, maar daar is bij Ammianus niets van
te merken: zijn praefectuur verloopt in rust en vrede (29.6.19). Bij
de processen in Rome zijn opvallend veel Anicii betrokken:
behalve Olybrius en Probus nog Alypius, Aginatius en Aucheni-

Cf. Matthews (1975) p.40: 'the inevitable Petronius Probus'.
Cf. m.n. 27.11.1-2. Demandt (1965) p.88: Ammianus stelt met zijn Probus-portret 'die
Macht der Beamten und die Familienpolitik des Hochadels' aan de kaak; cf. ook p.48-9
(corruptie: loci!) en 58-9 en Thompson (1947) p.127-8, Matthews (1989) p.277-8. Drexler
(1974) p.74: Probus 'ist ein Produkt seiner Zeit; die politischen und sozialen Verhältnisse
waren dazu angetan, solche Männer hervorzubringen'.
228
16.8.12: eos medullis provinciarum saginavit Constantius; 13: satiari numquam potuit cum
possessione multo maiore.
229
27.11.3: iugi familiarum licentia [...] numquam innocentium cupiditates immensas.
230
Voor de familieconnecties die volgen, zie behalve PLRE ook Novak p.483-4 met n.48.
231
28.4.2: obnubilabat.
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us.232 Faltonius Probus Alypius [13] was een broer van Olybrius.
Volgens Ammianus werd hij slechts 'wegens een licht vergrijp'
veroordeeld.233 Bovendien had Ammianus kunnen zeggen dat
noch Olybrius, noch Probus hem beschermd hadden.234 Probus
verlinkt Aginatius [-]—zijn familielid, verzuimt Ammianus eraan
toe te voegen. De toverende wagenmenner Auchenius (28.1.27) is
waarschijnlijk een vrijgelatene van een Anicius, een connectie die
propagandistisch uitgebuit had kunnen worden.
Ook als Ammianus geen persoonlijk belang heeft gehad bij het
zwartmaken van de Anicii—en dat vermoed ik—, had hij ons
best wat meer over deze achtergronden, die ongetwijfeld een rol
gespeeld hebben bij het verloop van de processen, mogen vertellen. Ik ben van mening dat deze en andere onduidelijkheden in
zijn berichtgeving (cf.p.60) minder te maken hebben met het
verdraaien van gebeurtenissen dan met het niet voorhanden zijn
van informatie. Als hij in Rome geweest was, had de geschiedschrijver ongetwijfeld alle gelegenheid gehad om zich nader te
informeren over deze stadromeinse aangelegenheden.235 Mijn
conclusie is, dat Ammianus' uitspraken over Petronius Probus en
zijn familie prima (en zelfs beter) te begrijpen zijn zonder de stad
Rome in het verhaal te betrekken.236

Thompson (1947 p.104) spreekt dan ook van een samenzwering (zie p.56sqq), mede
opgezet door de Anicii.
233
28.1.16: ob levem errorem; de veroordeling was niet funest voor Alypius: in 391 was hij
stadspraefect en het is zeker dat hij in 395 nog in Rome leefde.
234
Alföldi (1952) p.79.
235
Cf. Rosen (1982) p.144: als we ervan uitgaan dat Ammianus in dezen niet beïnvloed is
door aristocratische kringen, 'fallen [...] noch stärker Alföldis Einwände [1952 p.65-79] gegen
Ammian ins gewicht, der es während seines langen Aufenthaltes in Rom versäumt hat,
einseitige Informationen vor Ort zu ergänzen, um ein umfassenderes und ausgewogeneres
Bild von den Vorgängen zu liefern.' Matthews (1989 p.21-2) heeft overigens een heel andere
mening over de kwaliteit van Ammianus' informatie: 'Ammianus' version of these events
(28.1.1ff.) contains details and personal knowledge, not to say attitudes, which are best
explained by the notion that he had persued his enquiries among those affected.'
236
Volgens Alföldi (1952 p.24) kraakt Ammianus Probus af 'despite all the reticence
inspired by his sympathies for Rome.' Seyfarth (1970 p.412) wil uit Ammianus' Probusportret zelfs conclusies trekken over 'die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse in Rom'.
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VII
CONSTANTIUS IN ROME
IN 357 BRENGT keizer Constantius II een bezoek aan Rome. Dat
Ammianus een hoofdstuk van zijn werk (16.10) aan dit bezoek
besteedt, hoeft niet te verbazen. In de vierde eeuw bezochten de
keizers de officiële hoofdstad van het Rijk nog zelden, en als dat
dan gebeurde, werd er veel belang aan gehecht.237 Het is onduidelijk hoe groot de politieke gevolgen van het bezoek geweest
zijn. Een toenadering tussen de (christelijke) keizer en de heidense aristocratie in Rome kan er mede voor gezorgd hebben dat de
senaat Constantius bleef steunen in zijn conflict met tegenkeizer
Julianus.238
Ammianus lijkt minder geïnteresseerd in de politieke implicaDemandt (1989) p.376, Straub p.178-9.
Wanneer Julianus in 361 tegen Constantius optrekt, schrijft hij in Naissus een brief aan
de senaat in Rome, waarin hij scherp uithaalt naar zijn rivaal. De senaat antwoordt dat hij
meer eerbied moet hebben voor de persoon die hem hogerop geholpen heeft ('auctori tuo
reverentiam rogamus'). Dit wordt door Ammianus gewaardeerd en uitgelegd als een bewijs
van de 'goodwill' (benignitas grata) van de senaat tegenover Constantius (21.10.7). Volgens
_eška (p.107-11) en Klein (1979 p.106-14) wordt de basis van deze verstandhouding gelegd
in 357. Symmachus (Rel.3.7) prijst de tolerante opstelling van de keizer tegenover de
Romeinse tradities. Dit betekende een hart onder de riem voor de senatoren, die met lede
ogen aanzagen dat Constantinopel hun Rome in belang dreigde te overvleugelen en dat hun
religieuze vrijheid steeds meer ingeperkt was. Wel werd het Altaar van Victoria verwijderd
uit de Curia, maar daarvoor in de plaats kreeg Rome een Egyptische obelisk als geschenk
(zie ook n.276). Bovendien zou Constantius verzoenend opgetreden hebben in het conflict
tussen de bisschoppen Liberius en Felix, daarmee het Romeinse volk gunstig stemmend (cf.
15.7.6-10). Klein ziet in deze diplomatieke prestatie het belang van Constantius' bezoek.
Edbrooke (1976 p.40-61) daarentegen ziet geen bewijzen voor een relevante verandering in
de verhouding tussen Rome en keizer n.a.v. zijn bezoek. Hij wijst m.n. op het Victoriaaltaar. Het gebrek aan wetten uit deze tijd die het heidendom aan banden leggen verklaart
Edbrooke uit het feit dat de oude wetten nog van kracht waren. Prosopografisch onderzoek
(p.40-54) wijst uit dat Constantius steeds volgens dezelfde principes zijn hoge ambtenaren
bleef benoemen: op basis van loyaliteit en kwaliteit, zonder speciale voorkeur voor
Romeinse aristocraten. Constantius' positieve houding tijdens zijn bezoek zoals beschreven
bij Ammianus valt bij dit alles in het niet (p.57, 60) en is op zich geen bewijs voor
toenadering (cf.n.242). Straub (p.180-1) en Alföldi (1943 p.50-54) benadrukken juist dat
Constantius' relatie met Rome steeds redelijk goed is geweest en dat zijn bezoek daarvan
een manifestatie is.
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ties van het bezoek en concentreert zich vooral op de uiterlijke
kant.239 Vanaf §4 beschrijft hij hoe, na grootscheepse voorbereidingen, de keizer Rome in een indrukwekkende processie
nadert. Al vóór de stad wordt hij begroet door een afvaardiging
van de senaat en het samengestroomde volk, dat zich vergaapt
aan de fonkelende harnassen van de soldaten die in slagorde
voorbij trekken. Het stralend middelpunt is de gouden, met
edelstenen ingelegde wagen met daarop Constantius zelf. Hij
wordt enthousiast toegeschreeuwd, maar hij verroert zich niet;
voornaam houdt hij zijn blik naar voren gericht. Straub (p.182)
karakteriseert de situatie treffend: 'In feierlicher Unnahbarkeit
zieht der dominus übers Land und schenkt dem jubelnden Volk
die Gnade seiner Erscheinung.'
Eenmaal binnen de stad toont de keizer zich minder onkreukbaar. Na een toespraak tot de senaat en een tot het volk neemt hij
zijn intrek in het paleis en vult zijn dagen verder met het bijwonen van paardenrennen en het bezichtigen van Rome. Hij geniet
van de stad en van de mensen (§13-14).
Het verschil tussen Constantius' gedrag in Rome en erbuiten,
zoals dat in Ammianus' verslag naar voren komt, is opvallend.240
Bij zijn aankomst gedraagt hij zich 'zoals hij zich in zijn
provinciën vertoonde' (qualis in provinciis suis visebatur), als een
ongenaakbaar heerser; onder de Romeinen is hij princeps, 'eerste
burger', en toont hij zich beïnvloedbaarder. Deze
gedaanteverwisseling is echter minder een gevolg van een soort
psychologische 'Wirkung' van de stad Rome241 dan van het
Een literaire analyse van 16.10 bij Sabbah p.570-2.
Zelfs heeft men gemeend hierachter verschillende bronnen te kunnen herkennen.
Laqueur (p.33-6) verdenkt Ammianus van het gebruiken van een Constantius-vijandige
bron tot §13, waarna hij overging op een positievere (ook in 17.4.12sqq). Hartke (p.306-17)
gaat nog verder: §1-3, 9-12, 15-16, bovendien 17.4.12sqq negatief, §4-8, 13-14 en 17 positief.
Zowel voor de positieve als voor de negatieve delen heeft men Ammianus' bronnen gezocht
binnen de Romeinse aristocratie, namelijk resp. Symmachus (cf. Rel.3.7; Laqueur, ook
Alföldi (1943) p.51 n.19) en Nicomachus Flavianus (Hartke p.121); over de houding van de
aristocratie tegenover Constantius is men het blijkbaar niet helemaal eens, cf. n.238. Baynes
(p.87) heeft er terecht op gewezen dat we Ammianus tekort doen als we ervan uitgaan dat
'the historian is here mechanically copying two discrepant sources'. In het vervolg zal
blijken dat ik met Baynes' eigen oplossing, dat 'with the pomp and display of Constantius
Ammian is implicitly contrasting the studied moderation of Julian', niet in kan stemmen.
Sabbah (p.300-2) denkt dat Ammianus zich heeft laten inspireren door Julianus (cf. §1-3 met
Ep. ad Ath. 279d: 'triomphe immérite').
241
Klein (1979) p.106. Baynes (p.87) beschrijft de omslag als een soort opluchting n.a.v. de
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voornemen van de keizer om zich te schikken naar de
traditionele Romeinse ideeën over het keizerschap. Hij houdt
zich aan een vast stramien dat we steeds bij keizerbezoeken
terug zien keren: na een triomfantelijke intocht en een feestelijk
onthaal legt de keizer zijn goddelijkheid af en wordt princeps.
Het beeld van de eerste princeps, Augustus, en het belang van
Rome worden, ondanks de veranderde omstandigheden van het
dominaat, nog steeds gekoesterd, niet alleen door de senaat,
maar tenminste formeel ook door de meeste keizers.
Waarschijnlijk stemt Ammianus' beschrijving van Constantius'
processie en verblijf overeen met de werkelijkheid en er was
voor Ammianus en zijn tijdgenoten geen reden om zich over die
werkelijkheid te verbazen.242
Kritiek en lof
We kunnen dus in algemene termen zeggen dat het fenomeen
Rome Constantius aanleiding gaf zijn houding aan te passen.
Over het algemeen trekt men uit Ammianus' verslag van het
bezoek de conclusie dat hij deze aanpassing toejuicht:
Ammianus zou de afstandelijkheid en het vertoon, zoals de
keizer dat bij zijn intocht aan de dag legt, afkeuren, en de
gemoedelijke houding tijdens zijn verblijf positief waarderen.
Dat wil niet zeggen dat Ammianus' verslag per saldo een lofzang
op Constantius is, integendeel.243 Vooral zou Ammianus zijn
enthousiasme (en dat van zijn kennissenkring) voor Rome
etaleren.244 Bij dit laatste ben ik echter, met name vanwege de
mogelijke dubbelzinnigheid van enkele opmerkingen in het
gunstige ontvangst.
242
Straub p.183, 186, Klein (1979) p.103-4. Over dit 'Herrscherideal' zie Straub p.187-9; ook
nog in de vierde eeuw van kracht: p.192. Het vaste stramien van het Romebezoek, waartoe
ook audiënties, bijwonen van spelen en bezichtiging van de stad behoren, wordt beschreven
op p.192-3. Ook: Matthews (1986) p.21-2 en (1975) p.227-8. Andere voorbeelden van
'populair gedrag' van keizers in Rome zijn dat van Trajanus (Plinius Pan.Traj. 1.22-4),
Theodosius (in 389; Claudianus De VI cons. Hon. 53-64, Pacatus Pan. 47.3) en Honorius
(Claudianus De VI cons. Hon. 520-639, m.n. 547-559); deze en andere parallellen bij Straub
p.191-6.
243
Laqueur p.33-34, Klein (1979) p.99. Ammianus is maar zelden positief over Constantius:
Blockley (1975) p.38-41.
244
Demandt (1965) p.115, Edbrooke (1976) p.57 (i.a.).
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caput, geneigd vraagtekens te zetten.
De beschrijving van de processie in §4-8 wordt wel gezien als
een kritische kanttekening van Ammianus over de overmaat aan
uiterlijk vertoon waarmee zij gepaard gaat. Ik zie hier geen reden
toe.245 Een vergelijking met een leger in slagorde komt ook voor
bij de intocht van Julianus in Constantinopel en is slechts literaire
franje.246 Uit de schilderachtige beschrijving van pracht en praal
spreekt eerder bewondering dan afkeuring.
In §9-12 gaat Ammianus in op Constantius' houding tijdens de
tocht:
9. De keizer werd toegeschreeuwd met gelukwensen. Terwijl bergen en oevers
weergalmden van het gedruis gaf hij geen krimp en betoonde zich net zo onschokbaar als hij in zijn provinciën liet zien. 10. Steeds als hij een grote poort
binnenreed boog hij zijn lichaam naar beneden, en alsof zijn nek vastzat hield hij
zijn blik strak naar voren gericht en draaide, als een menselijk standbeeld, zijn
gezicht niet naar rechts of links. Als een wiel hobbelde, schudde hij niet. Je zag
hem nooit spugen of zijn neus afvegen of zijn hand bewegen. 11. Dit was weliswaar een houding, maar men liet geloven dat deze en andere trekjes van zijn
levensstijl uitingen waren van een meer dan gemiddelde gehardheid die alleen
hem gegeven was. 12. Gedurende zijn hele regeringsperiode liet hij niemand
naast zich in een rijtuig plaatsnemen en nooit accepteerde hij een burger als
collega in het consulaat, zoals vergoddelijkte keizers in het verleden gedaan
hebben, en veel soortgelijke principes hing hij, verheven tot een onbereikbare
strengheid, aan als uiterst billijke wetten. Maar ik ga hier niet op door, want ik
me herinner me deze dingen al verteld te hebben toen daar aanleiding toe
was.247
Hartke (306-8) schrijft deze §§ dan ook toe aan een positieve bron (cf.n.240).
Julianus' intocht in Constantinopel (22.2.4) en Sirmium (21.10.1-2) vertonen ook op
andere punten overeenkomsten met die van Constantius. Cf. ook n.242.
247
9. Augustus itaque faustis vocibus appellatus non montium litorumque intonante fragore
cohorruit talem se tamque immobilem, qualis in provinciis suis visebatur, ostendens. 10. nam et
corpus perhumile curvabat portas ingrediens celsas et velut collo munito rectam aciem luminum
tendens nec dextra vultum nec laeva flectebat tamquam figmentum hominis nec, cum rota concuteret,
nutans nec spuens aut os aut nasum tergens vel fricans manumve agitans visus est umquam. 11.
quae licet affectabat, erant tamen haec et alia quaedam in citeriore vita patientiae non mediocris
indicia, ut existimari dabatur, uni illi concessae. 12. quod autem per omne tempus imperii nec in
consessum vehiculi quemquam suscepit nec in trabea socium privatum ascivit, ut fecere principes
consecrati, et similia multa elatus in arduum supercilium tamquam leges aequissimas observavit,
praetereo memor ea me retulisse, cum incidissent. - Waarschijnlijk zijn deze trekjes van
Constantius al in een van de verloren boeken ter sprake gekomen. Het bukken onder een
poort is een moeilijk te verklaren fenomeen. Blockley's uitleg (1980 p.33) is al even
problematisch: 'The object of this exercise was to make the Emperor appear taller than those
around him, as he is represented in the art of the period.' Hartke (p.315) ziet het als
minachting: 'die Tordurchfahrt sei für die Größe seiner Majestät zu niedrig'; cf. Cicero De or.
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Wij zijn geneigd deze passage op te vatten als kritiek op Constantius wegens hooghartigheid, en de meeste interpretatoren
hebben haar ook zo uitgelegd.248 Voor Ammianus lag het echter
waarschijnlijk anders. In 21.10, de evaluatie van Constantius'
keizerschap na zijn dood, treffen we dezelfde houding aan, maar
onder de positieve eigenschappen:
Dat niemand hem ooit in het openbaar zijn mond of neus heeft zien afvegen of
zien spugen of zijn hoofd een andere kant op zien draaien, en dat hij, zolang als
hij leefde, nooit fruit heeft gegeten, daar ga ik nu niet dieper op in, omdat het al
vaker ter sprake gekomen is.249

Ammianus hecht blijkbaar aan majesteit en het tonen ervan. Een
keizer moet zich naar zijn positie gedragen, of het nu zijn normale manier van doen is of daarvoor een houding aan moet nemen.250 Ook de opmerking dat Constantius niemand naast zich
duldt, is geen verwijt, maar een compliment: ook deze eigenschap wordt genoemd onder de positieve punten (21.16.1).251
Hoe enthousiast is Ammianus over Constantius' gedrag binnen
Rome, na zijn aankomst? Ammianus noemt de stad het 'Huis
aller deugden' (§13 virtutum omnium lar), maar de activiteiten
2.267.
248
Bijv. Enßlin p.22-3.
249
21.16.7. Quod autem nec os tersisse umquam vel nares in publico nec spuisse nec transtulisse in
partem alterutram vultum aliquando est visus, nec pomorum quoad vixerat gustaverit ut dicta
saepius praetermitto.
250
16.10.11 bevat volgens mij geen 'sarcastic comment' (Blockley (1975) p.41); cf. Straub
p.183.
251
Tamquam in 16.10.12 hoeft geen subjectieve bijsmaak te hebben. Ook elatus in arduum
supercilium hoeft niet negatief te zijn; cf. mijn vertaling en De Jonge ad loc. De, bijna
woordelijke, overeenkomsten tussen 16.10 en 21.16 zijn niet toevallig: Ammianus stelt zijn
biografische evaluaties op met voorbeelden uit eigen werk (cf. 21.16.7 ut dicta saepius). Bij het
schrijven van de evaluatie van Constantius denkt hij dus rechtstreeks aan diens gedrag bij
het Romebezoek (Drexler (1974) p.85-7; wat wij (i.c. Drexler p.86-7) van dit gedrag vinden,
doet er natuurlijk niet toe.). - Ammianus' voorkeur voor gedistingeerd gedrag blijkt uit
21.16.1, 30.9.6 en kritiek op de afwezigheid daarvan bij Julianus (16.7.6, 22.7.1-4, 25.4.18;
maar cf. 25.4.7). 15.5.18 is een probleemgeval. Cf. Enßlin p.22-3, Flach p.337 en Matthews
(1989) p.235-6. Goddelijke pretenties kan hij echter niet billijken: 15.1.3 etc., Demandt (1965)
p.110-11 (Camus (p.239-46) denkt hier blijkbaar anders over, m.i. onterecht). Ammianus'
beschrijving van de onverstoorbare houding van de keizer vertoont opvallende
overeenkomsten met Xenophon Cyrop. 8.1.40-2; cf. Straub p.184-5 en Matthews (1989) p.233.
Volgens Alföldi (1943 p.51 n.19) is het een 'Gemeinplatz des stoïschen Herrscherideals'.

85

(behalve enkele plichtplegingen) die Constantius volgens
Ammianus onderneemt, zouden normaal gesproken door de
geschiedschrijver niet onder deugdzaamheid gerangschikt
worden.
13. [...] Nadat hij met alle eer in het paleis ontvangen was genoot hij van de
weelde die hij zich gewenst had. Dikwijls, als hij paardenrennen hield,
vermaakte hij zich met de scherts van het volk, dat niet hoogmoedig was maar
zijn ingewortelde vrijmoedigheid niet verloochende. Zelf hield hij zich ook
netjes aan de maat. 14. Hij liet immers niet, zoals in andere steden, de
wedstrijden aflopen volgens zijn eigen voorkeuren, maar liet ze, zoals het hoort,
over aan de uitval.252

De keizer bewijst hier de spelen inderdaad een gunst die het
vermelden waard is! Dat het bezoeken van paardenrennen door
Ammianus niet beschouwd wordt als het meest hoogstaande
tijdverdrijf, wisten we al (zie p.27). Elders (28.4.32-3) is zijn
oordeel over de 'scherts' van de Romeinen in zijn tijd niet positief: in de theaters schreeuwen ze 'met afschuwelijke en onpassende kreten, die ver afstaan van het streven en het verlangen
van het volk van vroeger, waarvan men zich nog vele geestige en
fijnzinnige uitroepen kan herinneren.'253 Ik kan de omschrijving
van Rome als 'Huis der Deugden' niet anders dan ironisch
opvatten.254
Een andere 'compliment' aan het adres van Rome vinden we in
§5-6, waar de keizer, nog buiten de stad, door de Romeinse
bevolking begroet wordt.
Toen hij de stad naderde, aanschouwde hij met een vriendelijk gezicht de
eerbewijzen van de senaat en de vererenswaardige figuren van oud-adellijken
huize. Hij meende niet, zoals Cineas, de bekende bode van Pyrrhus, een verza13. [...] in palatium receptus favore multiplici laetitia fruebatur optata et saepe, cum equestres
ederet ludos, dicacitate plebis oblectabatur nec superbae nec a libertate coalita desciscentis reverenter
modum ipse quoque debitum servans. 14. non enim ut per civitates alias ad arbitrium suum
certamina finiri patiebatur, sed, ut mos est, variis casibus permittebat.
253
28.4.32. [...] taetris vocibus et absurdis, quae longe abhorrent a studiis et voluntate veteris illius
plebis, cuius multa facete dicta memoria loquitur et venusta. Cf. Seyfarth ad.loc. - Tijdens
circusspelen gaf het aanwezige volk middels spreekkoren zijn grieven en wensen te kennen
aan de aanwezige bestuurders.
254
Cf. Gernentz p.79-80. In 14.6.21 zegt Ammianus dat Rome ooit Huis der deugden
geweest is, namelijk in de goede oude tijd (cum esset aliquando virtutum omnium domicilium
Roma).
252
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melde menigte koningen aan te treffen, maar het asiel van de gehele wereld
(asylum mundi totius). Toen hij zich vervolgens tot het volk wendde, schrok hij
ervan in hoe groten getale de menselijke soort, waar dan ook vandaan, in Rome
samengestroomd was.255

Het woord asylum (ἄσυλov) heeft, net als het Nederlandse equivalent, zowel een positieve als een negatieve gevoelswaarde. De
algemene betekenis is 'toevluchtsoord', en als zodanig kan
asylum zelfs de betekenis 'tempel' hebben (in tempels waren
vervolgden veilig). Ook in de zin van 'verzamelplaats' heeft het
woord een neutrale of positieve waarde. Zo kan het feit
onderstreept worden dat Rome mede door de verdiensten van
niet-Romeinen groot is geworden.256 Maar een stad als Rome kan
ook minder hoogwaardige immigranten aantrekken. Het asylum
wordt dan een 'vergaarbak' voor kanslozen en nietsnutten of een
'vrijplaats' voor misdadigers.257 Beide connotaties komen in de
antieke literatuur voor en in het geval van Ammianus is het een
kwestie van kiezen. Gezien het beeld dat Ammianus elders van
senaat en volk van Rome oproept, ben ik geneigd bij hem een
negatieve betekenis aan het topos toe te kennen.258 Misschien is
5. cumque urbi propinquaret, senatus officia reverendasque patriciae stirpis effigies ore sereno
contemplans non ut Cineas ille Pyrrhi legatus in unum coactam multitudinem regum, sed asylum
mundi totius adesse existimabat. 6. unde cum se vertisset ad plebem, stupebat, qua celebritate omne,
quod ubique est hominum genus, confluxerit Romam. - Voor Cineas cf. Plutarchus vita Pyrrhi 19.
256
Cf. Laqueur p.20.
257
Cf. het asiel van Romulus, Livius 1.8.5.
258
Sed heeft dus zijn volle, adversatieve betekenis. Parallellen: Juvenalis 3.62-5, Tacitus
Ann.15.44, Lucanus 7.405; moderne interpretaties van Ammianus' asylum - positief: Enßlin
p.28, Gernentz p.49-50, Alföldi (1943) p.51 n.19, Hartke p.307 (met uitgebreide n.307 en p.131
n.1), Demandt (1965) p.116-7 met n.105, Blockley (1980) p.31; - negatief: Laqueur p.34-5,
Straub p.182-3, 187, cf.203, Rosen (1982) p.29 en 116, Drexler (1974) p.36 n.31; Seyfarth ad
loc.: 'in ironischen Sinn'. Van belang is dat Ammianus het niet nodig vindt de (zogenaamde)
gedachten van Constantius tegen te spreken (Straub p.187, Rosen p.116). Straub p.183 is
vermeldenswaard: 'Und als er sich dem Volk zuwandte, mußte er staunen, so behauptet
wenigstens Ammian, wie rasch alles Gesindel, das es auf Erden gibt, sich hier eingefunden
habe. Darum sollten seine Soldaten vor ihm herziehen, als ob den Barbaren am Rhein oder
Euphrat durch den Anblick ihrer Waffen Schrecken einzujagen wäre. So deutet Ammian.'
Straub gaat hier m.i. te ver (cf. Demandt (1965) p.115 n.90), hoewel het prima in mijn
interpretatie zou passen. - Juvenalis keert zich in zijn derde satire vooral tegen de overvloed
van Grieken in Rome. Ammianus zou het op dit punt waarschijnlijk niet met hem eens zijn,
want hij windt zich juist op over het gebrek aan acceptatie dat gekwalificeerde immigranten
wacht (14.6.13-14,21, 28.4.32, zie p.29-30 en Demandt (1965) p.116). In 16.10.6 doelt
Ammianus echter wel op het minder productieve deel van de influx. Als we aannemen dat
Ammianus niet in Rome geweest is, heeft hij zich in ieder geval niet met de immigranten
hoeven identificeren.
255
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de vermelding van senatoren 'van oud-adellijken huizen'
(patriciae stirpis) niet zonder betekenis, want de patricische
families van de republiek waren al lang uitgestorven. Ammianus
levert in 28.4.7 juist kritiek op senatoren die zich, door een
beroemde naam te voeren, een oude afstamming aanmeten. De
ontmoeting van Constantius met deze lieden is, zo lijkt
Ammianus te suggereren, geen heilzame.
In 16.10.14 lezen we dat Constantius de stad bezichtigt. Alle
bekende 'sights' passeren de revue: het Capitool, de thermen, het
Colosseum, het Pantheon etc. Het een is nog indrukwekkender
in zijn monumentaliteit dan het ander. De bewonderende
beschrijving van al dit moois gaat, zo neemt men aan, terug op
Ammianus' eigen ervaring bij zijn eerste kennismaking met
Rome,259 maar een blik op de Rome-maquette van Gismondi (of
een wandeling langs de ruïnes in het huidige Rome) maakt
duidelijk dat Constantius licht eenzelfde authentieke ervaring
kan hebben gehad.260 De confrontatie met de monumenten van
Enßlin p.26, Straub p.190 en n.82, Camus p.127, Demandt (1965) p.115, Matthews (1989)
p.11-2.
260
We kunnen ons hier de vraag stellen naar Ammianus' kennis van de topografie van
Rome. Ik citeer De Jonge (ad 17.4.12-17, b, p.93) als getuigenis van de grote vooringenomenheid die op dit punt heerst: 'Although Ammianus must have known Rome well, I think
it highly probable that, besides the knowledge he acquired while walking through Rome,
(and it is continuously evident that he kept his eyes wide open [?]), he also made use of
maps and/or descriptions as those in the Notitia and the Curiosum.' De opsomming van
monumenten in §13-17 geeft geen aanleiding om een grote vertrouwdheid met de stad aan
te nemen: afgezien van de mogelijkheid dat Ammianus alles uit zijn bronnen overgenomen
heeft, kan het best zo zijn dat hij deze kennis opgedaan heeft tijdens een kort bezoek,
wanneer dan ook, aan de stad (cf. n.30 punt (2)); zelfs een enigszins geïnteresseerde toerist
van tegenwoordig zal zich naderhand veel van het genoemde zonder meer voor de geest
kunnen halen. Anders ligt dit bij de topografische details in 17.4.14, waar de route
waarlangs de obelisk van Constanius versleept wordt, beschreven wordt. Ammianus noemt
hier met een zekere precisie een aantal minder bekende plaatsen. Het gebruik van het
zeldzame woord chamulcus = χαµoυλκός doet een grote eigen inbreng van Ammianus in
deze passage vermoeden (cf. De Jonge ad.loc., p.107). De beschrijving van de oprichting van
de obelisk (§15) suggereert weer het tegengestelde. Sabbah (p.191-2) ziet in de basisinscriptie van de obelisk (ILS 736) Ammianus' bron (cf. ook n.272). De vermelding van in
totaal zeven obelisken in Rome (17.4; rommelig doch correct) is te verklaren uit Ammianus'
fascinatie voor Egypte in het algemeen en obelisken in het bijzonder (Thompson p.13);
informatie hierover, hoe dan ook verkregen, zal hem gemakkelijk bijgebleven zijn. Verder
noemt Ammianus enkele andere (minder bekende) plaatsen in de stad wanneer zijn verhaal
daartoe aanleiding geeft, zoals het keizerlijke landgoed aan de Via Nomentana (21.1.5),
Lampadius' huis dichtbij de thermen van Constantius (27.3.8) en het Septemzodium (15.7.3;
door Ammianus onjuist toegeschreven aan Marcus Aurelius). Volgens Sabbah (p.509-10) wil
Ammianus met deze 'ogenschijnlijk onschuldige' opmerkingen zijn kennis van de topografie
259
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het roemrijke Romeinse verleden zou een inspirerende invloed
op Constantius hebben. Volgens moderne interpretaties juicht
Ammianus toe dat de keizer zich voor die invloed openstelt,
maar legt hij vooral getuigenis af van zijn eigen warme
gevoelens voor de stad. Onze geschiedschrijver zou met deze
passage een vertegenwoordiger zijn van de trend in
aristocratische kringen om een bijna religieuze waarde toe te
kennen aan het traditionele culturele erfgoed, niet alleen bij
literatuur (zie p.118), maar ook op het gebied van architectuur.261
Ik betwijfel dit. De culturele renaissance aan het eind van de
vierde eeuw ontstond mede als reactie op het failliet van het
heidendom en van Rome als politiek centrum. De gebouwen van
Rome zijn enerzijds monumenten van het Romeinse verleden en
van de oude religie en als zodanig vererenswaardig; anderzijds
staan ze voor het faillissement ervan. Ik waag de stelling dat
Ammianus in zijn opsomming van 'toeristentrekkers' juist de
nadruk wil leggen op het gebrek aan reële functie van het monumentale centrum van het Rome van zijn tijd en daarmee wederom getuigenis aflegt van zijn geringschatting van de stad en zijn
huidige bewoners. Rome staat zowel los van de realiteit als los
van het grote verleden.262 We zien duidelijk in Ammianus' passavan Rome tentoonspreiden en zo een band scheppen met zijn Romeinse publiek. Ik geloof
hier niets van. Al met al laat Ammianus' tekst geen onaanvechtbare conclusie toe over zijn
topografische kennis (en daarmee over zijn Rome-verblijf).
261
Fuhrmann (p.551) beschouwt 16.10 als 'das alteste Dokument der sich den Baudenkmälern zuwendenden antiquarischen Rombegeisterung'; p.532: '[...] man bewundert
ihre Bauten, zumal ihre Kulstätten, die in das mystische Licht einer bedeutenden Vergangenheit getaucht sind.' Klingner (p.522-6) zet deze opvatting en Ammianus' vermeende rol
daarin helder uiteen. Het is echter gevaarlijk (cirkelredenering) om Ammianus in te delen
bij een bepaalde stroming, en hem tegelijk als belangrijkste voorbeeld ervan aan te voeren,
zeker als er mogelijk dubbelzinnigheid in het spel is. - De bewijzen die Demandt (1965
p.115-6 n.95 en 96) aanvoert voor een grote interesse in architectuur bij Ammianus vind ik
niet overtuigend. - In 22.9.3 wordt Nicomedia met Rome vergeleken 'vanwege de veelheid
aan particuliere en openbare gebouwen' (aedium multitudine privatarum et publicarum).
262
Voor de functionele 'leegstand' van het centrum van Rome zie Matthews (1989) p.423
met verwijzing naar R.Krautheimer: Rome: profile of a city, 312-1308 (Princeton 1980) p.54sqq.
Bij Klingner (p.523) komt de tweeslachtigheid van de situatie goed naar voren: met het
verlies aan politieke betekenis 'wurde Rom erst recht die Stadt der sichtbar dauernden
Geschichte; die große Vergangenheit herrschte nun darin, unbehelligt vom Treiben der
Gegenwart. Der Kaiserpalast stand leer; es muß viel stiller zwischen den großen Bauwerken
der Ewigen Stadt geworden sein.'; p.525: 'Die geschichtliche Größe ist alles; die Gegenwart
kann sich nicht dagegen behaupten, sie fühlt ihren Abstand, ihr bleibt nur ehrfürchtiges,
man möchte sagen andächtiges Schauen.' Zou een realist als Ammianus hieruit niet een
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ge dat Constantius als een toerist rondloopt in een museum voor
antiquiteiten.263 Volgens Ammianus, zo lezen we tussen de
regels, heeft een Romeins keizer wel iets zinnigers te doen. In het
vervolg lijkt Ammianus dit nog wat sterker (en raadselachtiger)
uit te drukken.
Het Forum van Trajanus
Het Forum van Trajanus blijkt het hoogtepunt van de stadswandeling. Constantius is diep onder de indruk van de prestatie van
de bouwers:
15. [...] Hij liet alle hoop varen ooit zelf iets dergelijks te kunnen bouwen. Alleen
het paard van Trajanus, dat midden in het forum stond en bereden werd door
een beeld van de keizer zelf, zei hij te kunnen en te willen evenaren. 16. De
koningszoon Hormisdas, over wiens vlucht uit Perzië ik eerder verteld heb,
stond dicht bij hem en reageerde met zijn aangeboren spitsvondigheid. "Keizer,"
zei hij, "laat eerst een vergelijkbare stal bouwen als u kunt. Het paard dat u van
plan bent te laten maken, moet net zo ver kunnen marcheren als dat wat we hier
zien!" Toen hem [Hormisdas] zelf gevraagd werd, wat hij van Rome vond, zei
hij dat alleen dit hem goed gedaan had, dat hij gehoord had dat ook hier de
mensen sterfelijk zijn.264

realistische conclusie getrokken hebben? Nota bene 16.10.13: er wordt benadrukt dat het
forum 'een duidelijke getuigenis van de vroegere macht' is (perspectissimum priscae potentiae
forum). Volgens Demandt (1965 p.116) ageert Augustinus in Sermo 81.9 tegen denkbeelden
die ook Ammianus verwoordt: 'Wat is Rome immers zonder Romeinen? Het gaat toch niet
om stenen en houtwerk, om hoge huizenblokken en luisterrijke stadsmuren?' (Roma enim
quid est nisi Romani? non enim de lapidibus et lignis agitur, de excelsis insulis et amplissimis
moenibus); volgens mij zeggen Ammianus en Augustinus hetzelfde.
263
Ook Symmachus Rel.3.7: 'Hij volgde de senatoren vriendelijk door alle straten van de
eeuwige stad en bekeek met een welwillende blik de bouwwerken, las de godennamen die
op de gevels aangebracht waren, vroeg naar de ontstaansgeschiedenis van de tempels en
bewonderde de bouwers en, hoewel hij zelf een andere godsdienst aanhing, heeft hij ze
behouden voor het rijksbelang' (per omnes vias aeternae urbis laetum secutus senatum vidit
placido ore delubra, legit inscripta fastigiis deorum nomina, percontatus templorum origines est,
miratus est conditores cumque alias religiones ipse sequeretur, has servavit imperio); Cf. Straub
p.190. Vergelijk ook het vocabulaire in moderne literatuur: 'gaping like ordinary tourists'
(T.B.Jones p.111), 'sightseeing' (Blockley (1980) p.23).
264
15. [...] omni itaque spe huiusmodi quidquam conandi depulsa Traiani equum solum locatum in
atrii medio, qui ipsum principem vehit, imitari se velle dicebat et posse. 16. cui prope astans regalis
Hormisdas, cuius e Perside discessum supra monstravimus, respondit astu gentili: 'ante', inquit,
'imperator, stabulum tale condi iubeto, si vales; equus, quem fabricare disponis, ita late succedat ut
iste, quem videmus.' is ipse interrogatus, quid de Roma sentiret, id tantum sibi placuisse aiebat, quod
didicisset ibi quoque homines mori.
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Hoe zijn deze opmerkingen bedoeld door Hormisdas c.q.
Ammianus265? We zouden ze eenvoudig kunnen zien als
esthetisch commentaar: het ruiterstandbeeld van Trajanus is
visueel vooral indrukwekkend in samenspel met de omgeving
waarin het geplaatst is; als Constantius niet kan zorgen voor een
soortgelijke omgeving, kan hij beter ook van het beeld afzien. De
Perzische koningszoon levert hier niet alleen een bewijs van
goede smaak; hij buigt ook, samen met Constantius, voor de
prestaties van de Romeinen van vroegere generaties. Het valt
hem nog mee dat de bewoners van gebouwen van zo'n
Olympische allure net als ieder mens moeten sterven.
Hormisdas' opmerkingen liggen zo in het verlengde van de
'lofzang' op Rome die Ammianus (volgens de traditionele
interpretatie) eerder hield.266
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er meer steekt achter het
Perzische grapje. Het is niet uit zuiver bouwkundig oogpunt dat
Volgens Edbrooke (1975 p.413-15) distantieert Ammianus zich met de woorden astu
gentili van Hormisdas' opmerkingen (Edbrooke's vertaling zou luiden: 'met typisch
Perzische doortraptheid'). Ammianus zou het niet eens zijn met de aansporing aan
Constantius om zich meer op expansie te richten (voor deze interpretatie zie verderop),
waardoor het oosten en Constantinopel meer in de belangstelling zouden komen ten koste
van het westen. Edbrooke beschouwt hiermee m.i. onterecht Ammianus als spreekbuis van
de westerse aristocratie. Cameron (1989) p.429 n.23: 'I can see no basis for Edbrooke's
strange notion that Ammianus is criticizing Constantius for relying on easterners [i.c.
Hormisdas] rather than Roman aristocrats. Ammianus was himself an easterner and makes
it clear that he has a low opinion of many aristocrats.' Blockley (1980) p.36: 'the Persians
regularly have a reputation for cunning (cf. 23.6.80)'; cf. mijn vertaling. Ammianus laat wel
vaker zijn eigen mening verkondigen door zijn personages (Demandt (1965) p.13). De beste
manier om een goede grap te ontkrachten is hem niet opnemen. Sabbah (p.511 n.11)
tenslotte pleit voor de v.l. a gustu gentili en vindt de grap typisch Perzisch omdat ze over
paarden gaat (!).
266
Sabbah p.511-2, Cameron (1989) p.430-34. Cameron ziet zich in zijn interpretatie
gesteund door een passage uit Flavio Biondo's Italia illustrata van ca. 1453-1455: Siquidem
Ammianus Marcellinus, Constantii Caesaris primo nati adventum a Constantinopoli Romam libro
sextodecimo describens, dicit ipsum duxisse in comitatu Ormisdam, Persarum gentis architecturae
peritissimum, iussisseque illi ut primaria quaeque dignioraque urbis Romae aedificia diligenter
inspecta ordine sibi ostenderet etc.(p.424-5). Cameron gaat ervan uit dat dit een parafrase is van
Amm.10.16.14-16. Hormisdas leidt dus Constantius rond door Rome, niet omdat hij zo'n
expert is in Romeinse architectuur, maar om te wijzen op de superioriteit van de
monumenten van Rome tegenover die van Perzië (p.433-434). Ik wil benadrukken dat, als
het hier inderdaad om een parafrase gaat, dit ook slechts een interpretatie is van Biondo, die,
in ieder geval op dit punt (anders dan bij de lacune in 16.10.4; p.423-426) over niet meer
informatie beschikte dan wij. Cf. Matthews (1989) p.478. - De v.l. <dis>plicuisse past nog beter
dan placuisse in Cameron's interpretatie: 'Hormisdas is regretting the fact that people die at
Rome'(p.433).
265
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Ammianus deze woordenwisseling juist in het Forum van Trajanus laat plaatsvinden. In de literatuur van Ammianus' tijd fungeert Trajanus vaak als modelkeizer, met name waar het gaat om
buitenlandse politiek, i.c. expansionisme.267 Trajanus had zijn
forum laten bouwen na zijn spectaculaire veroveringen in Dacië
en in het oosten. Voordat Constantius een beeld van zichzelf
maakt naar Trajanus' voorbeeld, moet hij het ook naar diens
voorbeeld verdiend hebben.268 Constantius wordt hier bekritiseerd om zijn verdedigingsgerichte politiek.269 Ammianus gebruikt met opzet een militaire term om de bewegingsvrijheid van
het paard uit te drukken: succedo, door mij vertaald met 'marcheren'.270
Deze militaire benadering komt niet uit de lucht vallen; zij
vormt in zekere zin het kader waarbinnen Ammianus Constantius' Romebezoek beschrijft. In 16.10.1 lezen we dat 'Constantius
ernaar verlangde om na het verslaan van Magnentius Rome te
bezoeken om daar, alsof de Tempel van Janus gesloten was en
alle vijanden onderworpen waren, zonder titel een triomf te
Cf. bijv. 16.1.4. Een beeld van dit 'Trajanisieren' (vooral m.b.t. de Historia Augusta) geeft
Hartke in zijn hoofdstuk 'Trajan als Programm in Literatur, Baukunst und Politik des
ausgehenden 4. Jahrhunderts', p.324-51. Voorzover ik het kan beoordelen ben ik het
overigens lang niet altijd met Hartke's constructies eens.
268
Cf. 14.6.8, aangehaald op p.27-8.
269
Deze politiek krijgt bij Ammianus bewust niet de waardering die zij verdient, zie Rosen
(1968) p.10-31. - Het is goed mogelijk dat Ammianus zich middels kritiek op Constantius
richt tot keizer Theodosius I (cf.p.127sqq), en wel om de volgende redenen: (1) Theodosius
had, net als Constantius, realistische doelstellingen in zijn buitenlands beleid. Hij kwam tot
een overeenkomst met de Gothen (zie n.390) en hield het rustig aan het Perzische front (na
een territoriale concessie; Demandt (1989) p.127, Syme p.39, Hartke p.348-50). (2) Ook
Theodosius bezocht Rome (in 389) na een binnenlandse vijand (Maximus) verslagen te
hebben. Volgens de traditionele opvatting heeft Ammianus dit bezoek meegemaakt toen hij
in Rome was; zijn beschrijving van Constantius' bezoek vertoont treffende overeenkomsten
met wat we weten van dat van Theodosius (cf.n.242), maar gezien de vaststaande ceremonie
hoeven we Ammianus' vermeende Romeverblijf niet bij de verklaring daarvan te betrekken.
Als Ammianus in de tijd van Theodosius' bezoek zijn werk in Rome gepubliceerd zou
hebben, zou caput 16.10 zeker een extra politieke lading gekregen hebben en zou het
Theodosius hebben kunnen aansporen zich al dan niet (ik zou kiezen voor het laatste) naar
het voorbeeld van Constantius te gedragen, d.i. zich te schikken naar Rome (Sabbah p.327330, Matthews (1989) p.11-12). (3) Theodosius vergeleek zichzelf graag met Trajanus en zei
ook van hem af te stammen (Epit. de Caes.48, cf. Hartke p.324 etc.). In Ammianus' passage
over het Forum van Trajanus kan meegespeeld hebben dat Theodosius wel (d.i. in
tegenstelling tot Constantius) een soortgelijk forum bouwde, namelijk het Forum Tauri in
Constantinopel, met ruiterstandbeeld en zuil (Hartke p.333-4, Sabbah p.331-2).
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Edbrooke (1975) p.413-5, Blockley (1980) p.36-7.
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vieren over Romeins bloed.'271 Over de vraag of een keizer op
grond van een overwinning in een burgeroorlog recht heeft op
een triomftocht valt inderdaad te discussiëren, maar het is verre
van zeker of dit wel de aanleiding was voor Constantius' Romebezoek. Waarschijnlijk was er helemaal geen sprake van een
triomftocht in eigenlijke zin, maar haalt Ammianus dit verwijt
toch aan om zijn punt—kritiek op het gebrek aan aggressie in
Constantius' politiek—kracht bij te zetten.272 Ammianus benadrukt (§2) dat 'geen enkel volk dat oorlogen begonnen is, ooit
door hemzelf of door de dapperheid van zijn generaals overwonnen is, dat hij geen enkel gebied aan het rijk toegevoegd heeft en
dat hij nooit op de meest kritieke momenten in de voorste gelederen te zien is.'273 Er volgen enkele voorbeelden van veldheren
uit het verleden die zich wel in de vuurlinie waagden en daar
door hun daden grote roem verwierven (§3).
In §20 wordt Constantius gedwongen na negenentwintig
dagen zijn verblijf in Rome af te breken: hij laat zich verrassen
door het bericht dat Sueben, Quaden en Sarmaten het Rijk zijn
271

Constantius quasi cluso Iani templo stratisque hostibus cunctis Romam visere gestiebat post
Magnenti exitium absque nomine ex sanguine Romano triumphaturus. - cf.14.10.16.
272
Constantius bezocht Rome waarschijnlijk om zijn twintigjarig regeringsjubileum
(vicennalia) te vieren en omdat hij toch in het westen was. Maar een officieel keizerbezoek
ging altijd gepaard met triomftocht-achtige taferelen. Matthews (1989) p.233-4 met n.4: 'since
Ammianus viewed the event in a 'triumphal' context, this is clearly a possible perspective
(or plausible distortion).' In ILS 736 (de basis van de obelisk) is wel sprake van triumfis (4,
22-24), maar dit moet niet zo specifiek opgevat worden; Sabbah (p.192): deze woorden 'ont
fourni, prises à la lettre, des armes à l'historien pour représenter la visite pacifique de
l'empereur comme l'entrée sinistre et menaçante d'un triomphateur de guerre civile.' Voor
de vicenalia zie Cons.Const. s.a.357 en de (tamelijk technische) discussie bij Straub p.179-180,
Alföldi (1943) p.51, Hartke p.305 n.2, Klein (1979) p.101. Als we Ammianus volgen en
aannemen dat het om een triomftocht gaat, blijkt (bij Straub p.176-178 en Klein p.99-103) dat
juist de redenen die Ammianus niet accepteert (quasi) voor de heersende opinie in die tijd
waarschijnlijk wel voldoende moeten zijn geweest om een triomftocht te houden: Ammianus
zelf beschrijft succesvolle veldtochten tegen de Alamannen (14.10, 15.4, 16.12.15-17) en
onderhandelingen met de Perzen (16.9). Na de uitschakeling van Constantius' laatste rivaal
betekent dit dat de Pax Romana onder zijn alleenheerschappij sinds lange tijd teruggekeerd
is. Bovendien was Rome blij met het einde van Magnentius. Ammianus' opmerking over het
volk, 'dat zoiets [Constantius' intocht] helemaal niet verwachtte of wilde zien' (§2 haec vel
simile quidquam videre nec speranti umquam nec optanti), slaat dan ook vooral op Ammianus
zelf. Hoe het volk er echt over dacht, verraadt hij in §4 (omnium oculis in eum contuiti pertinaci
intentis, 'de ogen van allen waren vast aan hem gekluisterd') en §9 (faustis vocibus appellatus,
'hij werd toegejuicht met gelukwensen); cf. Straub p.181.
273
nec enim gentem ullam bella cientem per se superavit aut victam fortitudine suorum comperit
ducum vel addidit quaedam imperio aut usquam in necessitatibus summis primus vel inter primos
est visus.
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binnengevallen. Jammer, want hij had graag nog wat langer
vertoefd in 'de meest verhevene van alle plaatsen' (augustissima
omnium sede (!)) 'om te profiteren van een ongestoorde vakantie
met alle genietingen van dien' (ut otio puriore frueretur et voluptate). Aldus onze historiograaf.
Zo zien we dat Ammianus de politieke aspecten van Constantius' Rome-bezoek verzwijgt (n.238) of verdraait en zijn tijd daar
voorstelt als een vrijblijvend toeristisch uitstapje. En dat terwijl
het rijk hard toe is aan een keizer die de Romeinse belangen, met
name aan en over de grenzen van het rijk, met daadkracht
verdedigt.274 Maar Ammianus oordeelt niet alleen vernietigend
over Constantius; ook Rome komt er slecht vanaf. De monumenten hebben slechts museale waarde en vormen het concrete
bewijs van de onoverbrugbare kloof tussen het grote Romeinse
verleden en de nutteloosheid van Rome en zijn huidige
inwoners. Hormisdas' opmerking, dat hij blij is dat mensen er
ook sterven, kan in haar volle sarcasme begrepen worden; de
mythe van het 'eeuwige Rome' wordt doorgeprikt.275 Constantius
laat zich een maand lang afleiden door zaken die het algemeen
belang op geen enkele manier dienen.

Voor de veteraan Ammianus is het in militair opzicht opkomen voor het rijksbelang de
belangrijkste taak van de keizer. Demandt (1965) p.43-4 en mijn p.110-1. De Jonge ad 16.10.2
(p.111): 'the soldier Ammianus also has very definite views on the unsoldierlike
Constantius.'
275
Blockley (1980) p.37: 'This remark is both misanthropic and a sneer at the cult of Eternal
Rome.' Zie voor dit laatste verder hoofdstuk VIII. Seyfarth ad 16.10.16: 'Der Perserprinz
[lees: Ammianus; zie n.265] macht sich mit dieser boshaften Bemerkung über den Kult
lustig, den die Römer mit ihrer "Ewigen Stadt" trieben. Als Sohn des Ostens [cf. Ammianus]
hatte er natürlich kein eigentliches Verhältnis zu dieser Stadt und blieb sichtlich unberürt.'
Edbrooke (1975) p.412, 416. 'Ammianus was using the foreign observer Hormisdas to
comment on the difference between the monumental glories of the city of Rome and the
condition of its present inhabitants'.
274
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De obelisk
Constantius mag dan niet in staat zijn om, letterlijk of figuurlijk,
een tweede Trajanusforum te bouwen, hij wil Rome wel een
monument nalaten. Hij besluit, schijnbaar op aandringen van
zijn hovelingen (17.4.12), de Circus Maximus te verfraaien met
een Egyptische obelisk (16.10.17).276 Ammianus verwijst naar
17.4, waar we, als in een soort bijlage bij Constantius'
Romebezoek, zien hoe een en ander zijn beslag krijgt.
17.4 Is een rommelig en onduidelijk hoofdstuk.277 Ammianus
begint met een uitweiding over Thebe, waar de obelisk vandaan
komt, en legt uit wat een obelisk is en wat hiërogliefen zijn (§211). Aan het eind van het hoofdstuk (§18-23) geeft Ammianus
nog delen van een hiërogliefeninscriptie weer in Griekse vertaling. Dit is echter niet de inscriptie van de obelisk die Constantius op laat stellen, maar van een obelisk die Augustus al in 10
v.Chr. in het Circus liet plaatsen.278 Ammianus noemt nog vijf
andere obelisken in Rome (§12, 16). Het is wel duidelijk dat we
dit hoofdstuk vooral te danken hebben aan Ammianus' interesse
voor rariteiten.
In §12-15 vinden we de bewogen geschiedenis van de obelisk
in kwestie. Keizer Augustus had wel andere obelisken over laten
brengen, maar liet deze staan, 'omdat hij door een speciale gift
aan de zonnegod gewijd was en, als de kroon op het geheel,
vaststond in het heiligste deel van een geweldige tempel, dat
men niet mocht aantasten.'279. Niet onverstandig van Augustus,
want, zo heeft Ammianus eerder verteld (§3-5), plunderaars
Over de symbolische waarde van dit geschenk kan gediscussieerd worden: de
bijbehorende inscriptie (ILS 736) meldt dat Constantijn de obelisk voor Constantinopel
bedoeld had, Ammianus geeft vanaf het begin Rome als bestemming. Misschien verdraaide
Constantius op de inscriptie de waarheid om nog vrijgeviger tegenover Rome te lijken en
wil Ammianus nog eens fijntjes op de waarheid wijzen (Fowden p.54-6, cf. _eška p.110-11,
Sabbah p.192). Volgens Edbrooke (1976 p.47) getuigt de inscriptie meer van een eerbetoon
aan Constantius dan aan Rome.
277
Hartke p.342 n.2.
278
Achtergrondinformatie bij Seyarth ad loc. en De Jonge ad 4.17 (p.118-20).
279
§12: quod deo Soli speciali munere dedicatus fixusque intra ambitiosi templi delubra, quae
contingi non poterant, tamquam apex omnium eminebat.
276
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waren in het verleden niet ongestraft gebleven. Toen Kambyses
eens Thebe leegroofde—'hij ontzag zelfs geschenken voor de
goden niet' (ne deorum quidem donariis parcens)—struikelde hij
over zijn kleed en werd bijna gedood door zijn eigen zwaard; en
Cornelius Gallus, gouverneur van Egypte in 30 v.Chr., was
gedwongen zelfmoord te plegen toen hem een proces wegens
plundering en uitbuiting boven het hoofd hing.280
Maar Constantijn had hier geen boodschap aan, en dacht terecht (recte) dat hij
zonder de godsdienstige geboden geweld aan te doen het gevaarte van zijn
plaats los kon rukken als hij het wonderlijke object weghaalde uit de ene tempel
en hem in de andere weer wijdde, namelijk in Rome, de tempel van de hele
wereld (in templo mundi totius).281

Constantijn komt er echter niet meer aan toe om het karwei af te
maken; Constantius zorgt uiteindelijk voor verscheping en oprichting van de obelisk (§14-15).
Hoe serieus moeten we Ammianus hier nemen? Het is goed
mogelijk dat Constantijns gedachtengang hier getrouw
weergegeven wordt.282 Maar meent Ammianus werkelijk (cf.
recte) dat Constantijn c.q. Constantius het recht had om een
obelisk mee te nemen waar Augustus eerbiedig van afgebleven
was? De bestemming was toen evenzeer Rome. Ik kan
Ammianus' weergave niet anders zien dan als ironisch
commentaar op het gebrek aan eerbied dat Constantius hier
tentoonspreidt.283 Templum mundi totius hoeft dus evenmin als
asylum mundi totius (16.10.5), lar virtutum omnium (16.10.13) en
augustissima omnium sedes (16.10.20) als een ondubbelzinnige
Of dit echt gebeurd is (volgens Seyfarth ad.loc. niet) doet er hier niet toe.
17.4.13. verum Constantinus id parvi ducens avulsam hanc molem sedibus suis nihilque
commitere in religionem recte existimans, si ablatum uno templo miraculum Romae sacraret, id est in
templo mundi totius [...].
282
Cf. Fowden p.55-6.
283
Cf. Matthews (1989) p.449-50. Constantijn had er als christelijke keizer geen problemen
mee tempels leeg te roven (Fowden p.55), maar Ammianus was heiden en vooral tolerant
(Paschoud p.47-50). Het commentaar van De Jonge (ad 17.4.12-17, c, p.93) is tekenend: 'That
the Romans seem to have had no qualms about carting-off the obelisci (the only religious
scruples reported have been Augustus'), and that Ammianus does not express any objection
either, may be saddening, but unfortunately a fact.' Volgens Hartke (p.316 n.4) komt
Ammianus' kritiek erop neer, dat Constantius' geschenk aan Rome weinig voorstelt in
vergelijking met de nalatenschap van bijvoorbeeld Augustus.
280
281
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lofprijzing aan het adres van Rome beschouwd te worden.284

284

Contra Camus p.127, Rosen (1982) p.85, De Jonge ad 17.4.13 (p.99-100).
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VIII
ROMA AETERNA
IN HET VORIGE hoofdstuk hebben we gezien dat uit enkele omschrijvingen, waarmee Ammianus in de context van Constantius'
bezoek aan Rome de stad aanduidt (asylum mundi totius, lar
virtutum omnium, templum mundi totius en augustissima omnium
lar), gezien de ironische ondertoon mogelijk niet de waardering
voor Rome spreekt die ze in eerste instantie lijken te verwoorden.285 In dit hoofdstuk zullen we de andere benamingen die
Ammianus voor Rome gebruikt onderzoeken op hun zeggingskracht en bekijken wat we daaruit op kunnen maken over zijn
ideologische visie op de stad.
Ammianus en de Roma aeterna-gedachte
Ammianus duidt Rome meestal aan met de woorden urbs
aeterna, 'eeuwige stad'. De idee van Roma aeterna stamt uit de
tijd van Augustus. De glorieuze en veelbelovende toestand van
het Rijk lijkt voor met name de dichters (Vergilius, Horatius) die
onder—en in opdracht van—Augustus werkten, aanleiding te
zijn geweest om de eeuwigheid van Rome te propageren en tot
een soort geloofsartikel te verheffen, en wel in de vorm van een
goddelijke belofte die zij terugdateerden tot de stichting van de
stad.286 De stad Rome, de stichter Romulus en het exclusieve pact
tussen de goden en juist deze stad zijn centrale elementen in de
Ik kan hier de uitdrukking caput mundi aan toevoegen. In de eerste Rome-excursie
(14.6.23) spreekt Ammianus over de overdreven angst die de Romeinen hebben voor
besmetting, iets wat niet verwondert 'aangezien de greep van enge ziektes op hen, zoals te
verwachten in de hoofdstad van de wereld, zo'n vlucht heeft genomen dat tot het ook maar
enigszins terugdringen ervan geen enkele vorm van geneeskunde bij machte is' (quoniam
apud eos, ut in capite mundi, morborum acerbitates celsius dominantur, ad quos vel sedandos omnis
professio medendi torpescit).
286
Het bekendste voorbeeld is Vergilius Aeneis 1.275-9. Niet voor niets worden dichters
vaak vates (zieners) genoemd, zeker in de 4e eeuw (Vittinghoff 545-6, Klingner p.529-30).
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Rome-idee van de Augusteïsche tijd.287 Deze idee heeft zijn
geldigheid sinds Augustus niet meer verloren. Wel is zij aangevuld met andere elementen. In het Hellenistische oosten vindt de
ideologisering van het Imperium Romanum en van de Romeinse
keizer gemakkelijk ingang en zij wordt al in de eerste eeuw in
het westen overgenomen.288 Ook Grieks van oorsprong is de idee
van het rijk als brenger van veiligheid, vrijheid en welvaart voor
alle onderdanen; Rome wordt niet meer ervaren als overheerser.289 In de decennia rond 400 wordt, ondanks of misschien
dankzij de verslechterende situatie, het geloof in de eeuwigheid
van Rome intensiever beleefd dan ooit. De harde kern van het
uitstervend heidendom probeert haar Rome-ideologie te
verdedigen tegen aanvallen van christelijke denkers, die aanvankelijk Rome's hogere missie ontkennen maar haar naderhand
inlijven in hun eigen heilsgeschiedenis. De discussie is dan al
lang niet meer beperkt tot de stad Rome, maar Rome blijft het
brandpunt van de gedachte.290 Op grond van Ammianus' vermeende positieve kijk op Rome heeft men hem in het verleden
steeds ingedeeld bij het heidense kamp.291 Na onze bevindingen
Koch m.n. p.144-8, 167-75; Fuchs p.10-11; Klingner 634-39 (sterk filosofische
benadering). Inventarisatie van Roma aeterna-uitingen bij Moore (p.34-52 en Gernentz
(p.40-46).
288
Koch p.148-51.
289
Volgens Fuhrmann (p.543-6 met n.35) is deze 'Zivilatorische Romidee' (tegenover de
meer nationalistische 'Imperialistische Romidee' van de Augustesche tijd; p.530-2) geïntroduceerd (door m.n. Aelius Aristides) in de welvarende tweede eeuw. Ook Vittinghoff p.545.
290
Laqueur (p.17-20) wijst erop dat, nu Rome geen kosmopolitisch machtscentrum meer
was, daar ruimte kwam voor herleving van een Romeins nationalisme. - Korte presentatie
van de laatantieke discussie rond de Rome-ideologie bij Fuhrmann p.547-60 en Klingner
p.548-57; uitgebreid bij Paschoud (passim). Voor de specifiek christelijke kant van de zaak
zij verwezen naar Koch p.142-3 (korte schets), Fuchs p.19-24 en Klingner p.640-52. De
discussie vond vooral plaats in het westen, waar de toestand het meest kritiek was en het
engagement het grootst (Fuhrmann p.529-34, 548). Protagonisten aan christelijke zijde
waren Ambrosius, Prudentius en Augustinus (die Rome's rol overigens weer afzwakt);
belangrijkste heidense getuigenissen bij Symmachus, Claudianus (m.n. De cons. Stil. III 130173), Rutilius Namatianus—en Ammianus. Fuhrmann (p.547) onderscheidt in de Laatantieke heidense Rome-ideologie (1) een Augustesche en (2) een 'zivilisatorische' component (zie
boven), (3) een vervaging van het onderscheid urbs-orbis (zie mijn n.299) en (4) een 'auffällige Bewunderung für die Bauten der Stadt' (n.48; zie mijn n.261).
291
Fuhrmann (p.550) ziet punt (4) (vorige n.) terug in Ammianus' beschrijving van Constantius' bezoek aan Rome (16.10). Voor mijn interpretatie hiervan zie p.89-90. De beide
componenten (1) en (2) ontdekt Fuhrmann (p.550-1) in de (nog te behandelen) levensvergelijking (14.6.3-6). Maar tegenover vriendelijke woorden voor Rome staan venijnige
aanvallen. Ik kan het niet eens zijn met (bijvoorbeeld) Straub (p.200), die beweert dat
287
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in voorgaande hoofdstukken is dit niet meer vanzelfsprekend.
Duiden uitdrukkingen als urbs aeterna bij Ammianus op verering
van de stad?292
Als we de plaatsen nagaan waar de uitdrukking voorkomt,
blijkt dat urbs aeterna steeds zeer formeel aangewend wordt. We
vinden het telkens terug waar Ammianus begint met een verslag
van de gebeurtenissen in Rome en de stadspraefect van het
betreffende jaar noemt.293 Gezien de consequentheid waarmee hij
hier steeds urbs aeterna gebruikt zou men bijna denken dat de
term een deel van de officiële titulatuur van de praefectus urbi
geweest is. Het feit dat Rome in formele teksten (ambtelijke
brieven, wetten, inscripties, munten) vaak ook zo aangeduid
wordt,294 maakt in ieder geval duidelijk dat, zeker in een toch al
retorisch getinte tekst, achter urbs aeterna niet steeds een grote
ideologische lading gezocht moet worden.295 Ammianus noemt
Rome zelden Roma zonder meer en bij hem is urbs aeterna eenvoudigweg een neutrale term voor de stad.296 Hetzelfde geldt in
feite voor de bewoordingen urbs sacratissima ('allerheiligste stad'
Ammianus ondanks deze 'klar zutage liegenden Diskrepanz' in de ban is van Rome, en
vervolgens Ammianus' opvattingen als representatief voor die tijd presenteert (cf. p.198).
Ammianus' onbewezen lidmaatschap van de Symmachus-kring lijkt een belangrijke
aanleiding te zijn om hem in het Rome-kamp in te delen. Overeenkomsten tussen uitingen
van Ammianus en de heidense Rome-ideologie zijn geen onmiddellijk bewijs voor zijn
betrokkenheid, omdat retoriek, verborgen polemiek (bijvoorbeeld een ironische ondertoon),
cirkelredenering (Ammianus als bron bij de reconstructie van de ideeën van het heidense
kamp) of toeval in het spel kunnen zijn. Het feit alleen dat Ammianus een totaal andere
achtergrond heeft dan de meesten die bij de ideologische discussie betrokken waren
(typische aristocraten, cf. Paschoud p.109 over Symmachus, p.158-9 over Prudentius, p.144-9
over Claudianus), stemt tot nadenken.
292
Zoals Gernentz p.145, Enßlin p.25-6, Camus p.126-7, Demandt (1965) p.115, 117 e.a.
denken.
293
14.6.1, 15.7.1, 19.10.1, 21.12.24, 26.3.1, 29.6.17; ook bij een bisschop: 15.7.10 aeternae urbis
episcopi.
294
Loci bij Moore p.36-42 en Gernentz p.46; cf. Demandt (1965) p.144-5.
295
Cf. Gernentz p.146 en Paschoud p.14-15. De laatste zegt, waar het gaat om de ideeën van
een auteur, meer waarde te hechten aan de algemene teneur van het verhaal dan aan
expliciete retorische statements. Cf. Fornara p.338 n.20: de lofprijzingen aan het adres van
Antiochië 'are consistent with Ammianus' general style of rhetoric and in all probability
would not have caused remark had it not been for the influence exerted by Libanius' letter'
(zie mijn p.16).
296
Zo 23.1.4, 23.3.3, 28.1.1, 56; in 16.10.14 en 22.9.3, waar het gaat om de monumentaliteit
van de stad kan eventueel meer betekenis aan de term worden toegekend; over 25.10.5 zie
verderop. Vittinghoff p.548: in de loop der eeuwen is Roma aeterna geworden tot
'inhaltslosen Vokabular einer Topik'; Den Boeft ad 21.12.24 (p.186): 'commonplace'; Gernentz
p.45.
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27.3.3) en urbs venerabilis ('vererenswaardige stad' 14.6.5,
22.16.12): beide komen in formele teksten en inscripties voor297 en
zijn zo ingeburgerd dat ze geneutraliseerd zijn. Slechts zelden
geeft de context aanleiding meer achter de formule te zoeken dan
holle retoriek.
Uit plaatsen waar sprake is van de eeuwigheid van Rome in
andere dan formulaire bewoordingen valt misschien meer op te
maken. In 22.16.12 wordt het Serapeum van Alexandrië vergeleken met het Capitool 'waarmee het vererenswaardige Rome zich
tot de eeuwigheid verheft' (Capitolium, quo se venerabilis Roma in
aeternum attollit). Hier is expliciet sprake van de eeuwigheid van
de stad, maar de zinsnede verliest aan bewijskracht als we zien
dat de associatie eeuwigheid-Capitool als gemeenplaats al vanaf
het ontstaan van het Roma aeterna-concept diverse malen voorkomt.298 In 19.10.4 is sprake van een 'besluit van de goddelijke
macht die Rome vanaf zijn beginselen heeft uitgebreid en
beloofd heeft dat het eeuwig zal bestaan' (divini arbitrio numinis
quod auxit ab incunabilis Romam perpetuamque fore spopondit). Deze
opmerking, Augusteïsch van inslag, doet, hoewel het in dit geval
een stadspraefect is die van de 'goddelijke macht' profiteert (zie
p.45), vooral denken aan het aspect rijksuitbreiding. In 26.1.14
wordt Rome 'dat met de eeuwen zal voortbestaan' (etiam victura
cum saeculis Roma) geprezen om de uitvinding van het
schrikkeljaar. Roma heeft hier geen betrekking op de stad Rome
in engere zin. In 27.6.6, waar Valentinianus tot zijn soldaten
spreekt over de veelbelovende god 'door wiens altijddurende
bijstand de Romeinse zaak onaangetast zal blijven' (cuius
sempiternis auxiliis stabit Romana res inconcussa), heeft de breder te
interpreteren Romana res de eeuwigheid van de stad overgenomen. In 25.7.5 spreekt Ammianus over zijn ervaringen tijdens de
dramatische terugtocht van Jovianus uit Perzië: onverwacht
bleek plotseling de redding nabij, want 'de hemelse god wendde
toch zijn eeuwige macht aan in ons voordeel' (erat tamen pro nobis
numen dei caelestis aeternum).
Zie Moore p.52-6, Gernentz p.85.
Vergilius Aeneis 9.448, Horatius carmina 3.3.42, 30.8, Dio excerpt.Vat. p.154; cf. Gernentz
p.43, 44, 45 n.1 en Koch p. 146-7. Dat Ammianus zeer onder de indruk is van het Capitool als
monument is duidelijk (cf. 16.10.14); dat (en niet de eeuwigheidsgedachte) is ook de
aanleiding tot de vergelijking met het Serapeum.
297
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Naar aanleiding van deze laatste voorbeelden en op basis van
wat Ammianus verder over de stad Rome te melden heeft (weinig goeds, zie de voorafgaande hoofdstukken) waag ik de hypothese dat, als Ammianus een oprechte eeuwigheidsgedachte
koestert—iets wat we dus m.i. niet op kunnen maken uit formulaire gemeenplaatsen—deze minder met de stad Rome en meer
met Rome als rijk verbonden is.299 Gezien Ammianus' oosterse en
militaire achtergrond lijkt dit niet onmogelijk. We zullen zien of
deze hypothese hard gemaakt kan worden, om te beginnen aan
de hand van de vergelijking van de ontwikkeling van Rome met
die van een mens in 14.6.3-6. Hier laat Ammianus zich het meest
uitgebreid en expliciet uit over zijn kijk op de plaats van Rome in
de wereld.
De levensvergelijking: Rome is oud, maar niet wijs
3. In de tijd dat Rome, dat zal voortbestaan zolang er mensen zijn, vanaf het
eerste begin opklom tot wereldwijde glans, kwamen Virtus en Fortuna, hoewel
ze het meestal niet eens zijn, een verbond van eeuwige vrede overeen om het tot
luisterrijke proporties te laten uitgroeien; als een van de twee het had laten
afweten, was het niet tot zijn maximale grootte gekomen. 4. Het volk van deze
stad voerde vanaf de eerste beginselen tot het einde van de kindsheid, hetgeen
zo'n driehonderd jaar omvat, oorlog rond de muren; vervolgens, begonnen aan
zijn jeugd, stak het na vele moeitevolle oorlogen de Alpen en de zee over;
volgroeid tot jongeling en man bracht het uit iedere windstreek die de
onmetelijke wereld omvat lauweren en overwinningen mee; al tegen de
Fuhrmann (p.532) zegt over de laatantieke 'zivilisatorische Romidee': 'Die literarischen
Zeugnisse behandeln den Gegensatz von Rom und Reich als überwundene Phase der
Vergangenheit; der Gegensatz ist aufgehoben, und urbs und orbis gelten als identisch. [...]
Die konkrete Stadt beginnt sich von ihrer Funktion als Inbegriff des Reiches zu lösen' (cf.
Paschoud p.12 n.16). Het door Fuhrmann gesignaleerde verschijnsel kan in zoverre op
Ammianus ingewerkt hebben, dat in zijn retorische manier van formuleren de ideologische
epitheta van 'Rome' stad of rijk door elkaar gaan lopen. Ook wij gebruiken 'Rome' nog
zonder veel onderscheid om zowel stad als rijk aan te duiden. Maar Ammianus had een
duidelijk beeld van de positie van de 'konkrete Stadt': 'die alte Hauptstadt [hat] an
Geschichte, an politischem Leben verloren. Zwischen Rom und Reich bestehen nur noch
ideelle Bande, eben die, die auch Ammian noch zur Einbeziehung Roms in seine Historie
veranlassen. Darüber hinaus aber kann er der Stadt Rom keine Funktionen in seinem Werk
zuweisen (Demandt (1965) p.94-5). Of Rome bij Ammianus symbool van het rijk (Paschoud
p.59) of 'Herz des Imperiums' is (Demandt p.147), is zeer de vraag. Het is misschien niet
zonder betekenis dat Ammianus een van de eerste schrijvers is bij wie we het woord
Romania als aanduiding voor het Rijk tegenkomen (16.11.7; vaak 'verbeterd' door uitgevers).
Bij Romania ligt de nadruk op de 'Würde und Hoheit des Reiches' (Fehrle; ook Paschoud
p.18).
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ouderdom aan en soms alleen al door zijn naam de meerdere, heeft het zich
teruggetrokken in een rustiger manier van leven. 5. Daarom heeft, na het
onderdrukken van de brutaliteit van woeste volkeren en het vestigen van
wetten, de onvergankelijke houvast voor vrijheid, de vererenswaardige stad als
een goede, verstandige en rijke ouder het beheer van haar erfgoed overgedragen
op de keizers als op haar kinderen. 6. De kiesdictricten werken al lang niet meer,
de volksvergadering is in ruste en er is geen verkiezingsstrijd meer—de onbezorgdheid van de tijd van Numa Pompilius is juist teruggekeerd—maar toch
wordt Rome in alle streken en werelddelen als heer en meester gezien en overal
dwingen de grijze eminentie van de senaat en de naam van het Romeinse volk
respect af.300

Een vergelijking met de opeenvolgende fasen van een mensenleven is in wezen pessimistisch van inslag: zij beschrijft een groei
naar kracht en rijpheid, maar impliceert tegelijkertijd de latere
verzwakking en het levenseinde. Bij enkele soortgelijke vergelijkingen in de Latijnse literatuur komt dit aspect duidelijk naar
voren. Zo lezen we bij Seneca hoe Rome, als oorlogen in het
buitenland geen uitdaging meer bieden, zijn energie op zichzelf
richt en in interne twisten zodanig verzwakt dat het zijn vrijheid
verliest en terugvalt in een eenhoofdig bewind: de staat 'is zo
oud geworden dat ze zich bij wijze van spreken niet staande kan
houden zonder het steuntje van de monarch.'301 De vergelijking
in Historia Augusta vita Cari 2.1sqq besluit op ongeveer dezelfde
manier. Florus (praef.4-8) beschrijft hoe het Romeinse volk 'door
3. Tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem surgeret victura, dum erunt homines,
Roma, ut augeretur sublimibus incrementis, foedere pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna
plerumque dissidentes, quarum si altera defuisset, ad perfectam non venerat summitatem. 4. eius
populus ab incunabilis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis circumcluditur fere
trecentis, circummurana pertulit bella; deinde aetatem ingressus adultam post multiplices bellorum
aurumnas Alpes transcendit et fretum; in iuvenem erectus et virum ex omni plaga, quam orbis ambit
immensus, reportavit laureas et triumphos; iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens
vincens ad tranquiliora vitae discessit. 5. ideo urbs venerabilis post superbas efferatarum gentium
cervices oppressas latasque leges fundamenta libertatis et retinacula sempiterna velut frugi parens et
prudens et dives Caesaribus tamquam liberis suis regenda patrimonii iura permisit 6. et olim licet
otiosae sint tribus pacataeque centuriae et nulla suffragiorum certamina, sed Pompiliani redierit
securitas temporis, per omnes tamen quot orae sunt partesque terrarum, ut domina suscipitur et
regina et ubique patrum reverenda cum auctoritate canities populique Romani nomen circumspectum
et verecundum.
301
ita consenuit tamquam sustentare se ipsa non valeret nisi adminiculo regentium niteretur. De
passage is overgeleverd door Lactantius Div.Inst. 7.15.14-16. Het is niet duidelijk of zij stamt
van Seneca maior of minor. Het vervolg (§17) is waarschijnlijk van Lactantius zelf: 'En als
dat zo is, welke andere mogelijkheid is er behalve dat de ouderdom gevolgd wordt door de
dood?' (quod si haec ita sunt, quid restat, nisi ut sequatur interitus senectutem?)
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de onbekwaamheid van de keizers verouderd en verkookt is'
(inertia Caesarum quasi consenuit atque decoxit); alleen in het bewind van Trajanus ziet hij weer een lichtpuntje.
In vergelijking hiermee maakt Ammianus' versie van de ouderdom van Rome een positieve indruk en wekt bevreemding:
Ammianus lijkt de rust waarin Rome terecht is gekomen juist te
prijzen. Hoe moeten we dit zien in verband met zijn kritiek op de
Romeinse manier van leven in de satirische excursies? Verder
lijkt het predicaat 'eeuwig' in combinatie met de levensloop een
contradictio in terminis. Daarbij komt dat de toestand van het
rijk (als dat tenminste de entiteit is die hier met het leven
vergeleken wordt) onder andere in de rest van Ammianus' werk
lang niet zo rooskleurig naar voren komt als in de onderhavige
passage. Deze door velen geconstateerde tegenstrijdigheden
hebben m.i. nooit een bevredigende verklaring gevonden.302 Zo
heeft men geprobeerd in de versie van Ammianus reminiscenties
aan bovengenoemde verwante passages aan te wijzen om zo zijn
levensvergelijking te verklaren als een ondoordacht
overschrijfsel en daarmee als een anachronistische ongepastheid.
Ammianus' versie zou teruggaan op Florus, die zich, samen met
Seneca, zou inspireren op een republikeinse auteur, waarschijnlijk Varro. De eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus,
aanvankelijk een tijd van onzekerheid, later van scepsis—in
senatoriale kringen althans—tegenover het keizerschap, zouden
een goede voedingsbodem zijn voor het concept.303 Ik zie geen
In het vervolg en m.n. in n.318 hoop ik in ieder geval een alternatief te bieden.
Vittinghoff p.560: 'Die Spätantike, die kaum imstande war, vorgefundene geistige
Modelle schöpferisch weiterzubilden oder gar neue zu entwerfen, hat sich auch den
überkommenen Aetates-Vergleich angeeignet, obwohl er aus dem andersartigen Geschichts- und Epochenbewußtsein der ausgehenden Republik entstanden und inschwischen
Jahrhunderte geschichtlicher Erfahrung zugewachsen waren. Er war einst ein Versuch
gewesen, die eigene Gegenwart, die seit den Gracchen bis hin zu den Bürgerkriegen aus
den Fugen geraten und ein Abfall von der großen, idealisierten Vergangenheit zu sein
schien, aus dem Abstandgefühl der "Epigonen" im Bilde des "Alters" zu verstehen.' Volgens
anderen is de levensvergelijking na de eerste keizer(s) tot stand gekomen en was Seneca
maior de bedenker (Richter p.310-11, Drexler (1974) p.161). In ieder geval is 146 v.Chr. bij
Seneca en Florus (2.19.2sq) keerpunt in de Romeinse geschiedenis (cf. Vittinghoff p.558-9). De filologische argumenten voor de onderlinge afhankelijkheid van de diverse versies van
de levensvergelijking zijn te vinden bij Häussler p.315-323 en Hartke p.393-402 (Historia
Augusta in polemiek tegen Lactantius). Het voorkomen van de Virtus en Fortuna-topos (cf.
Gernentz p.96-8) bij beide auteurs is de belangrijkste reden om aan te nemen dat Ammianus
zich inspireerde op Florus (praef.2) (De Jonge ad 14.6.3-6). Andere argumenten voor
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reden om aan deze laatste conclusies te twijfelen, maar vraag me
wel af of we Ammianus bij deze passage van onnadenkendheid
kunnen betichten. Vergelijking met andere auteurs laat juist de
eigenheid van Ammianus' versie zien.304
Vooral de context waarin de vergelijking bij Ammianus opduikt is in de interpretatie veronachtzaamd.305 In het eerste
overgeleverde verslag van de praefectuur van Rome (14.6.1)
heeft Ammianus—klaarblijkelijk voor de zoveelste maal—
melding moeten maken van oproer, dit keer wegens tekort aan
wijn. Ammianus verontschuldigt zich:
14.6.2. En omdat het, denk ik, best mogelijk is dat vreemden (als het mij ooit ten
deel valt dat enkelen van hen dit lezen) zich afvragen hoe het toch komt dat,
telkens wanneer mijn werk op de gebeurtenissen in Rome komt, er van niets
anders sprake is dan oproer, cafégebeuren en andere dergelijke
minderwaardigheden, zal ik kort de oorzaken (causas) hiervan aanroeren zonder
afhankelijkheid van Ammianus moeten kritisch bekeken worden op hun validiteit. Zo
neemt Drexler (p.157; ook Häussler p.331-2 n.4) aanstoot aan de plaatsing van de vergelijking bij Ammianus in de context. De passage 14.6.3-6 zou inderdaad gemist kunnen
worden, maar is niet helemaal zonder functie, en de splendor van §7 is niet in tegenspraak
met de beschrijving in §6 van het senium (een rustige oude dag kan ook waardig zijn,
cf.n.313). Het feit dat de levensvergelijking op het eerste gezicht niet beantwoordt aan de
harde werkelijkheid van die tijd, staat een andere verklaring toe (zie verderop) dan die van
Vittinghoff (p.564: plagiaat om zijn eigen belezenheid tentoon te stellen). Vergelijking (en zo
mogelijk gelijkschakeling) van de lengte en de grenzen van de fasen bij de verschillende
auteurs maakt ook deel uit van de discussie over de onderlinge afhankelijkheid, maar hier
zijn moeilijk conclusies uit te trekken, omdat men er verschillende kanten mee op kan
(Demandt (1965) p.121-5 komt tot andere indelingen dan Häussler) (Bovendien gaat dit
rekenwerk voorbij aan de essentie van de vergelijking; dit is vooral opvallend in het
tamelijk overbodige artikel van Alonso-Núñez, die toch zegt vooral naar de essentie op zoek
te zijn; cf. vooral p.20!). Drexler (p. 158-9) gaat te ver als hij, wegens de indeling in vier
levensfasen (hij zou er liever zes onderscheiden) en wat andere 'fouten', de vergelijking van
Ammianus (en die van Florus) karakteriseert als een slap aftreksel. Ook de vraag of de
levensvergelijking überhaupt toepasselijk is op de Romeinse geschiedenis (p.162-5), doet
niet ter zake. De kijk van de Romeinen op hun geschiedenis heeft niets met de onze te
maken. Alonso-Núñez (p.22) laat de literaire afhankelijkheid voor wat zij is en gaat ervan
uit dat Ammianus gewoon een in die tijd onder de heidenen heersende gedachte
verwoordde.
304
Demandt (1965) p.121. Drexlers conclusie (1974 p.158: 'Der ganze Vergleich ist bei
Ammianus lediglich ein ornamentum, mit dem er sich so wenig Mühe gegeben hat, wie bei
einer κλoπή erlaubt scheint. Ein Lebensgefühl steht nicht dahinter [...]'; p.155 n.116 verwijt
hij Demandt zelfs het serieus ingaan op Ammianus' vergelijking) kan ik niet onderschrijven;
eerder de karakterisering van Matthews (1989 p.456): 'a programmatic, carefully written and
obviously very important passage.'
305
Alleen Matthews (1986 p.20) en Enßlin (p.27) lijken elementen van mijn gedachtengang
te verwoorden.
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de waarheid ergens opzettelijk geweld aan te doen. 3. In de tijd dat Rome etc.306

Men heeft echter in het vervolg tevergeefs naar oorzaken
gezocht. De positieve toon van de levensvergelijking verklaart
op geen enkele wijze de misstanden in Rome waar Ammianus
steeds melding van maakt.307
Naar mijn idee doelt Ammianus echter op de excursie over de
leefwijze van senaat en volk van Rome die volgt vanaf §7.308
Zoals we gezien hebben (p.34) geeft deze geen verklaring van de
situatie in moderne zin, geen analyse van de achterliggende
oorzaken. Maar Ammianus levert hier iets dat de benaming
causas voor Romeinse begrippen wel degelijk verdient, namelijk
een beeld van de afglijdende normen en de daarmee gepaard
gaande verloedering, geschetst in contrast met de goede oude
tijd, een moraliserend beeld dat de particuliere gevallen van
verwording onder de diverse praefecten onder één noemer
brengt.309 De levensvergelijking heeft hierin een inleidende en
contrasterende functie. Na de vergelijking gaat Ammianus
namelijk verder met:
14.6.7. Maar de magnifieke glans van dit alles wordt bezoedeld door de
onbehouwen lichtzinnigheid van enkelen, die er niet bij nadenken waar ze
geboren zijn en die, alsof aan de ondeugd vrij baan is gegeven, afzakken tot
vergrijp en losbandigheid.310

Met de levensvergelijking zet Ammianus deze losbandigheid in
2. Et quoniam mirari posse quosdam peregrinos existimo haec lecturos forsitan (si contigerit),
quam ob rem, cum oratio ad ea monstranda deflexerit, quae Romae geruntur, nihil praeter seditiones
narratur et tabernas et vilitates harum similes alias, summatim causas perstringam nusquam a
veritate sponte propria digressurus. 3. Tempore quo etc.
307
Cf. Drexler (1974) p.36. en Demandt (1965) p.130, 131: 'Das Bild wird eingeführt als eine
Erklärung, läuft aber aus in eine Mahnung.'
308
Belangrijk is dat Ammianus, als hij de Rome-excursie in 14.6.26 afsluit, duidelijk
terugwijst naar het doel dat hij zich in §2 gesteld had: 'Deze en dergelijke toestanden
verhinderen dat er in Rome ook maar iets gedenkwaardigs of ernstigs gebeurt. Daarom
keren we terug naar ons verhaal.' (haec similiaque memorabile nihil vel serium agi Romae
permittunt. Ergo redeundum ad textum).
309
Cf. p.34 en p.51.
310
7. Sed laeditur hic coetuum magnificus splendor levitate paucorum incondita, ubi nati sunt, non
reputantium, sed tamquam indulta licentia vitiis ad errores lapsorum atque lasciviam. Op p.31-2
hebben we gezien dat Ammianus strikt genomen slechts een deel (paucorum) van de
Romeinen bedoelt, maar dat hij in het vervolg absoluut geen moeite doet om een
genuanceerd beeld te geven.
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historisch perspectief. In de eerste levensfasen zien we hoe Rome
opkomt en zijn macht ontplooit. Dit vindt zijn beslag in de
roemrijke en moreel hoogstaande republikeinse periode, een tijd
die verder in Ammianus' werk, bijvoorbeeld in de vele exempla,
als smetteloos ideaal naar voren komt.311 Het onderwerp van de
vergelijking is steeds de stad Rome (ook vertegenwoordigd door
Romeinse volk en senaat). In de eerste levensfasen, tijdens de
opkomst van Rome, is de stad ook subject van de handeling; het
rijk is in zekere zin object. Met de intrede van de ouderdom
verandert echter het subject: Rome staat zijn macht af aan de
keizers. Dit is een originele toevoeging van Ammianus aan de
levensvergelijking312 en zegt waarschijnlijk veel over de visie die
hij ermee wil uitdragen. De stad blijft ondertussen onderwerp
van de vergelijking. Er wordt een beeld geschetst van een Rome
dat zich als een oude grijze senator eervol terugtrekt uit de
politiek en geniet van zijn otium cum dignitate, geheel in harmonie met zijn zojuist beschreven roemvolle actieve leven.313 Het
aanzien dat Rome dan in Ammianus' beschrijving nog steeds
geniet, heeft een pendant in de werkelijkheid: juist in de keizertijd, en dan vooral in de tijd waarin Ammianus schrijft, geniet de
idee 'Rome' een brede verering.
Maar Ammianus was niet blind—daar zijn de meeste geleerden het wel over eens. Hij heeft de eerbiedwaardigheid van
Rome, zoals hij die aan het eind van de levensvergelijking beschrijft, mischien wel als ideaal, maar niet als geloof.314 Het ideaal
dient hier als contrast tegenover het gedrag van de Romeinen
zoals Ammianus denkt dat het werkelijk is en zoals hij het in de
Rome-excursies 'analyseert'. Dit gedrag is onbehoorlijk, want zij
Demandt (1965) p.125-8.
Matthews (1989) p.553 n.40.
313
Richter (p.313) noemt als parallel Cicero's De senectute. - De afwezigheid van Rome en
de senaat in de 'echte' politiek in de late oudheid wordt in Ammianus' werk weerspiegeld in
de volstrekte afwezigheid van inbedding van strikt stadromeinse aangelegenheden in het
hoofdverhaal van keizers en rijk. - Dat Ammianus hier voor het eerst in de vergelijking de
'Innenpolitik' beroert (Demandt (1965) p.129) hoeft niet te verwonderen: na de
machtsoverdracht is dat het enige terrein waarop Rome—het onderwerp van de
vergelijking—zich nog begeeft. Voor de Romeinse senaat als 'gemeenteraad' zie p.21-2.
314
Het is alsof Ammianus wil zeggen: 'Allemaal leuk en aardig, die Rome-idee, maar laten
we elkaar niet voor de gek houden.' Er is geen reden om te denken dat de 'clairvoyence' die
Ammianus bij zoveel andere problemen aan de dag legt (Paschoud p.56) bij de kloof tussen
het ideale en het concrete Rome ophoudt (cf. Fuhrmann p.533).
311
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'denken er niet bij na waar ze geboren zijn', zijn zich onvoldoende bewust van de standaard die het Rome van de oude tijd
hun gesteld heeft.315 Of Ammianus een ondergang van de stad
Rome voorziet, valt zeer te betwijfelen; wel komt de decadentiegedachte, die inherent is aan de levensvergelijking, zij het pas in
tweede instantie, tot haar recht.316
En Roma aeterna? In het begin van de levensvergelijking komen
we nog een duidelijke bevestiging tegen van Rome's eeuwigheid:
victura dum erunt homines Roma. De context van groei en het
verbond tussen Virtus en Fortuna doen eerder denken aan
'Rome' als imperium dan als stad.317 Zoals we gezien hebben is
de stad steeds onderwerp van de levensvergelijking, maar het
rijk is als object van het Romeinse imperialisme gescheiden van
diezelfde stad als handelend subject. Als de macht overgaat op
de keizers verdwijnt het rijk uit de vergelijking en ontsnapt aan
de neerwaardse spiraal die er inherent aan is. De gedachte aan
een 'eeuwig rijk' is dan niet noodzakelijkerwijs paradoxaal.318
Kohns p.491.
Cf. Demandt (1965) p.139.
317
Cf. ook 25.9.7.
318
Cf. Matthews (1986) p.22: 'The move in Ammianus' argument [d.i. de machtsovername
door de keizers] [...] enables him to break out of the circle of growth, old age and death to
which his image of the developement of Rome in terms of human life seems to have
committed him.' - De strikte scheiding van Rome als stad en Rome als rijk, die Ammianus
niet consequent in zijn retorische formuleringen doorvoert, maar die hij in de betekenisvolle
passage van de levensvergelijking onderstreept met de overdracht van het rijk door de stad
aan de keizers, geeft een alternatieve kijk op de tegenstrijdigheden die we eerder (p.104)
constateerden. Demandt (1965), in zijn interpretatie van Ammianus' opvattingen over de
keizertijd (p.129-147), maakt dit strikte onderscheid niet (cf. bijvoorbeeld p.131, 143, 116:
'Die römische Geschichte beginnt mit der Gründung der Stadt, sie bleibt die Geschichte
Roms auch trotz der Ausdehnung des Imperiums, trotz der Machtübernahme der Kaiser,
trotz der Herkunft aus den Provinzen und trotz der Verlegung der Residenz.' De
bewijsplaatsen die Demandt (n.102) voor deze stelling aanvoert, vind ik niet overtuigend: in
25.3.18,20 en 27.6.9 stellen Julianus resp. Valentinianus de staat voor als ouder, hetgeen
weliswaar doet denken aan de levensvergelijking (§5), maar ook los daarvan voorkomt (bijv.
Claudianus De VI cons. Hon. 362). De conclusie dat 'Rom mit der res publica gleichgesetzt'
wordt, lijkt mij dan ook niet gerechtvaardigd). Zodoende laat Demandt Ammianus een
vreemde mix van decadentie (de levensloop) en eeuwigheid voor 'Rome' poneren, die
bijvoorbeeld in polemiek met een christelijke tegenstander (cf. p.146-7) niet lang stand zou
houden: 'Der Ewigkeitsglaube liefert den Schlüssel zum Verständnis des letzten Lebensalter.
Die Aeternitasformel ist sein wesentlichster Zug.' (p.145). Vittinghoff (p.559, 561) voelt de
'Eigentümlichkeit' van de combinatie, een ouderdom zonder dood (cf. Demandt p.142-3,
Häussler p.329-332). Enkele gegevens waarmee Demandt Ammianus' eeuwigheidsgedachte
onderbouwt (zoals de symboolfunctie van Julianus) hebben betrekking op Ammianus'
vertrouwen in de overlevingskansen van het Rijk (hier kom ik verderop op terug) en niet op
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Maar hoeveel geloof heeft Ammianus in die eeuwigheid, hoeveel
vertrouwen heeft hij in het Romeinse Rijk?
De duurzaamheid van het rijk
De toestand van het rijk zoals die in de Res Gestae naar voren
komt, is verre van rooskleurig: bij een constante dreiging van de
kant van barbaren en beschaafdere buren is het bestuurlijke,
rechterlijke en militaire apparaat door en door verrot, laten de
niet allemaal even competente keizers hun oor gevaarlijk veel
hangen naar hun corrupte hovelingen en staan de onderdanen
onder een politionele en financiële druk die de loyaliteit niet
bevordert. Ammianus' kritiek op deze misstanden is
aanhoudend en niet mals.319 Maar waar het gaat om het behoud
en de interne gezondheid van het rijk is zijn moralisme serieus
van toon en als zodanig constructief bedoeld; zijn kritiek is
ingegeven door het staatsbelang.320 Soms lijkt hij zelfs een
opbouwende suggestie te doen, als hij met goedkeuring vertelt
over Julianus' belastingverlichtingen (17.3 etc.), de strenge
disciplinaire maatregelen van de generaal Theodosius (29.5.2224) of de magister militum Julius, die vele Gothen op één plaats
samen laat komen om hen daar onverwachts en collectief ter
dood te laten brengen (31.16.8). Het is misschien niet zonder
betekenis dat dit de laatste episode in de Res gestae is: na het
debâcle van Adrianopel eindigt het werk toch met een positieve
noot.321 In 31.5.11-17 legt Ammianus zijn optimisme uit: dit is niet
een geloof in een werkelijke glorieuze toestand van rijk (1) of stad (2). Ad (1): Ammianus wist
heel goed dat de toestand van het rijk niet rooskleurig was (cf. Demandt 130; zie verderop).
De beschrijving van het senium in de levensvergelijking heeft daarmee dan ook niets te
maken (contra Richter p.313 e.v.a.). Ammianus' visie op de keizertijd is inderdaad positiever
dan die van Seneca, Florus en de meeste andere auteurs (cf. Demandt p.135-9), maar kan
niet opgemaakt worden uit de levensvergelijking; deze gaat over de stad Rome. De overeenkomsten die Demandt (p.132-3) ziet tussen het senium en de figuur Julianus vind ik gezocht.
- Ad (2): van de stad hebben we een ongeflatteerd beeld in de passages over het leven in
Rome. Wel heeft de beschrijving van het senium in Ammianus' levensvergelijking
betrekking op de stad, maar slechts als ideaal; de werkelijkheid is anders: decadentie. Het
senium als zodanig is ook voor Ammianus zelf een 'Idylle eines weltabgewandten Literaten'
(Vittinghoff p.564, cf. p.548).
319
Overzicht bij Paschoud p.40-59 en Demandt (1965) p.22, 28-61.
320
Cf. p.34-6. Daar hebben we vastgesteld dat Ammianus' satirisch verwoorde kritiek op
de stadromeinse samenleving niet constructief bedoeld is.
321
Paschoud p.43, Demandt (1965) p.144.
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de eerste keer dat de Romeinse staat in een kritieke situatie
verkeert, maar steeds is zij er weer bovenop gekomen. Het
verschil met vroeger is dat het leger toen beschikte over de inzet
en eendracht die in Ammianus' tijd ver te zoeken is. Het vlees is
zwak en men is niet meer bereid voor het vaderland te sterven
(31.5.14).322 Toch blijft Ammianus hopen op betere tijden.
Dat Ammianus dit niet alleen hoopt, maar ook gelooft, is niet
zo verwonderlijk als het lijkt. Het verdwijnen van het Romeinse
Rijk was in die tijd voor niemand denkbaar.323 Ammianus is
bovendien iemand die als soldaat in de verste uithoeken het rijk
met gevaar voor eigen leven heeft verdedigd. Van hem kunnen
we niet alleen oog verwachten voor de kritieke situatie waarin
de staat verkeert,324 maar ook hart voor de zaak waarvoor hij
vecht. Zijn verslagenheid na de overgave van de
Mesopotamische stad Nisibis door Jovianus (25.9.7-11) en de
prominente plaats die de Slag bij Adrianopel in zijn werk
inneemt (in feite heel boek 31), zijn duidelijk uitingen van een
diepgewortelde toewijding aan het 'vaderland'.325 Verder ligt het
voor de hand dat Ammianus loyaal is aan de keizers onder wie
hij zijn bijdrage aan het behoud van het vaderland gegeven heeft.
Niet dat Ammianus over iedere keizer even enthousiast is,
integendeel. Maar het keizerschap als instituut staat bij hem niet
ter discussie.326 Wat een 'goede' keizer kan bewerkstelligen weegt
blijkbaar op tegen de vele zwarte bladzijden in de geschiedenis
van het keizerschap.
Ammianus' hoop en idool in dezen was Julianus, een keizer
Volgens Paschoud (p.41-2) uit Ammianus hier o.a. zijn ongenoegen over de
barbarisering van het leger en roept hij op tot een 'service militaire national'. Ik kies, met
Paschoud, voor een militaire interpretatie van deze passage, cf. mijn n.? (cf. 31.5.11: potestas
Martia, 14: mortem properabant).
323
Paschoud p.68.
324
Cf. Blockley (1975) p.137-8.
325
Enßlin p.30-1; Paschoud (p.33-70 passim) ziet in al Ammianus' uitlatingen over de
toestand van het rijk (zie n.319) een grote vaderlandsliefde doorschemeren. Over soldateske
achtergrond als ingrediënt van dit patriotisme: 'Au cours de ses campagnes, Ammien a
indubitablement dû sentir croître en lui un attachement très puissant pour cet empire, cet
ordre politique, cette civilisation qu'il défendait.'; Cf. hiervoor ook Demandt (1965) p.110 en
Alföldi (1952) p.49-50 (over Valentinianus).
326
Enßlin p.20-25 (20: 'Der oberste Kriegsherr, der Dominus in seiner Majestät, bleibt dem
alten Soldaten verehrenswürdig, auch wenn der Geschichtsschreiber von Schwächen der
einzelnen Vertreter dieses obersten Machtsprinzips reden muß.'); cf. 19.12.17. - Kohns
(p.490) ziet de waardering voor het keizerschap als ongemeend en het gevolg van censuur.
322
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met hoogstaande principes, oog voor het algemeen belang en
vooral weerbaar, kortom de Romeinse traditie waardig.327 De
voortreffelijkheid van Julianus is het belangrijkste thema in de
Res gestae—zijn kwaliteiten op bestuurlijk, militair en moreel
gebied wel te verstaan, niet zozeer zijn religieuze en culturele
politiek. Terwijl dit laatste over het algemeen beschouwd wordt
als het gebied waarop Julianus zich bij uitstek onderscheidde,
stelde Ammianus zich wat dat betreft gereserveerd op.328 Hij ziet
bij Julianus (en bij enkele andere individuen en vroegere
keizers329) vooral wat menselijk handelen—en zeker dat van een
keizer, toch de maker van de geschiedenis330—vermag in een
schijnbaar uitzichtloze situatie.331 Tegen deze achtergrond
moeten we misschien ook Ammianus' verzuchting (25.10.5) zien,
dat Julianus in Tarsus (Cilicië) begraven is en niet in Rome, waar
langs zijn stoffelijke resten 'de Tiber zou moeten stromen, die de
eeuwige stad doorsnijdt en de grafmonumenten van vroegere
vergoddelijkte keizers aandoet, ter glorieuze vereeuwiging van zijn
[Julianus'] voortreffelijke daden.'332

Paschoud p.56-7 (i.a.; over de rol en het beeld van Julianus in Ammianus' geschiedwerk
is veel geschreven).
328
Tränkle p.30-33, Demandt (1965) p.84-5.
329
Demandt (1965) p.134-5.
330
Demandt (1965) p.100: 'Der Kaiser bestimmt die Politik, er beeinflußt die Moral, er
beherrscht die Geschichte.'
331
Matthews (1986) p.22-4, 27-8; (1989) p.470-2; ook Enßlin p.46-7 ('energistische Ethik'),
Demandt (1965) p.43-4 (veldheersideaal, bijv. 25.4.10), Rosen (1982) p.117 (menselijk
handelen). Blockley (1975) p.157: 'It would appear that Ammianus regards the ideal of the
virtuous ruler, supported bij equally virtuous, efficient and outspoken individuals, as a cure
for the ills of the Roman state.'; cf. p.81, 103.
332
ad perpetuandam gloriam recte factorum praeterlambere Tiberis, intersecans urbem aeternam
divorumque veterum monumenta praestringens; cf. Tränkle p.31.
327
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Op menselijk kunnen is Ammianus' vertrouwen in de
duurzaamheid van Rome als rijk gebaseerd. Dit staat los van zijn
mening over de stad in zijn tijd. Aan een retorische formulering
als urbs aeterna moet niet veel intrinsieke waarde worden
gehecht. Ook de levensvergelijking getuigt, gezien in haar
context, niet van enthousiasme voor de stad Rome.333 Dit alles
spoort met onze eerdere bevindingen.

Hoe volgens Demandt (1965 p.118) 'die Romkritik aus dem Romgedanken [erwächst]' is
mij niet duidelijk.
333
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IX
EEN GESCHIEDWERK IN HET LATIJN
NA DE BESCHRIJVING van de Slag bij Adrianopel en de
massamoord op de Gothen door Julius sluit Ammianus zijn
geschiedwerk als volgt af:
De gebeurtenissen vanaf het principaat van keizer Nerva tot en met de dood van
Valens heb ik, een gewezen soldaat en Griek, naar beste kunnen uiteengezet,
zonder het, voorzover ik weet, ooit gewaagd te hebben om een werk, dat
verkondigt waarheidsgetrouw te zijn, willens en wetens door verzwijging of
verdraaiing geweld aan te doen. Het vervolg laat ik over aan schrijvers die er, in
de bloei van hun leven en leren, beter voor zijn toegerust. Als zij die uitdaging
aangaan, raad ik hun wel aan hun stijl te vormen naar een verhevener genre.334

Of Ammianus' slotwoorden nu getuigen van bescheidenheid of
trots, ze onderstrepen in ieder geval nog eens het opmerkelijke
feit dat we hier een uitgebreid en boeiend geschiedwerk voor
ons hebben in het Latijn, geschreven door een Griekse soldaat.335
Hoe Ammianus ertoe gekomen is aan deze veeleisende
onderneming te beginnen en er bovendien voor te kiezen om te
schrijven in een taal die niet zijn moedertaal is, heeft hij
mogelijkerwijs in zijn voorwoord uiteengezet, maar dat
31.16.9: Haec ut miles quondam et Graecus, a principatu Caesaris Nervae exorsus ad usque
Valentis interitum, pro virium explicavi mensura, opus veritatem professum numquam (ut arbitror)
sciens silentio ausus corrumpere vel mendacio. scribant reliqua potiores aetate et doctrinis florentes.
quos id (si libuerit) aggressuros, procudere linguas ad maiores moneo stilos.
335
Een andere mogelijkheid is, dat Ammianus met het ut miles quondam et Graecus juist zijn
gekwalificeerdheid wil onderstrepen: hij verenigt de praktische ervaring (miles) en de
nodige geleerdheid (Graecus, cf. 15.9.2) in één persoon. Voor deze en vele andere
interpretaties van Ammianus' paradoxale slotwoorden zie Rosen (1982) p.41-7, Sabbah
p.532-7, Blockley (1975) p.17, Matthews (1989) p.461, 551 n.23 ('I would only ask how many
meanings the phrase can be asked simultaneously to bear'). - Aangezien het slot eigenlijk
geen nieuws bevat (Ammianus zegt niets wat we al niet uit de rest van het werk van hem
wisten) gaat Rosen (p.41) ervan uit dat het uitgesproken werd aan het eind van een lange rij
voordrachten met wisselend publiek. Het lijkt mij dat zo'n slot typisch iets is wat aan de
schriftelijke publicatie toegevoegd wordt en dat het met mondelinge presentaties weinig
van doen heeft.
334
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voorwoord is ons niet overgeleverd, en verder doet Ammianus
er geen expliciete uitspraken over. Het zal niet verbazen dat dit
interessante probleem onderwerp is geweest van veel modern
onderzoek en speculatie.336 Het zal ook niet verbazen dat bij het
ontrafelen van Ammianus' beweegredenen zijn vermeende
verblijf in Rome een prominente rol heeft gespeeld.337 Rome was
het centrum van de Latijnse literaire wereld. Ammianus zou er
zijn Latijn hebben geperfectioneerd, hij zou er in aanraking zijn
gekomen met de Latijnse literatuur, hij zou in literaire kringen
gewillige beschermheren en een geïnteresseerd publiek hebben
gevonden, kortom, Rome zou de grote inspirator van zijn werk
geweest zijn. We zullen in dit hoofdstuk bekijken hoe dwingend
deze aannames zijn en of we Ammianus' opmerkelijke
onderneming kunnen verklaren zonder Rome in het verhaal te
betrekken.
Voorwaarden
Voorwaarden voor het schrijven van een werk als dat van
Ammianus zijn: (1) goede beheersing van het Latijn; (2) een
zekere belezenheid in literatuur en interesse in historisch
onderzoek; (3) affiniteit met de Romeinse zaak, die in de Res
gestae, ondanks veel kritiek, van harte ondersteund wordt.
Ammianus schroomt niet te laten blijken dat Grieks zijn
moedertaal is. Geregeld laat hij een Latijns woord vergezeld
gaan van het Griekse equivalent, zoals in 27.7.11: cavernis minutis
terrarum, quas Graece σύριγγας appellamus ('kleine holtes in de
aarde, die wij in het Grieks "syringas" noemen').338 Ook zijn Latijn
is niet vrij van Griekse invloeden (bijvoorbeeld veel participia)339
Het probleem wordt met name aangesneden door Tränkle p.21-2, Paschoud p.35-7,
Szidat (1977) p.21-27, Rosen (1982) p.48-51, Matthews (1986) en (1989) p.468.
337
Cf. Szidat (1977) p.21: 'Ammians Aufenthalt in Rom und die Abfassung seines
Geschichtswerkes dort sind von der Frage nicht zu trennen, warum er sich als Grieche
entschloß, sein Werk lateinisch zu schreiben und die annalistische Form
wiederaufzunehmen'.
338
Dit is een voorbeeld uit een hele reeks, cf. Sabbah p.536, die in deze parentheses een
uiting van onafhankelijkheid en wetenschappelijke objectiviteit ziet. Ook 22.9.7: πεσε_v
quod cadere nos dicimus hoort in dezelfde categorie: '"pesein", ons woord voor "vallen"' (Den
Boeft (1992) p.12).
339
Cf. Camus p.32-3, Den Boeft (1992) p.14-6.
336
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en komt gekunsteld over. Dit is echter geen onbeholpenheid: in
de laatantieke tijd werd een gekunstelde, van belezenheid
getuigende stijl gewaardeerd. We kunnen stellen dat Ammianus
het Latijn goed beheerste.340 Is dit te danken aan een verblijf in
Rome?341
Het Romeinse Rijk was wat betreft taal grofweg verdeeld in
een westelijk (Latijns) en een oostelijk (Grieks) deel. Lange tijd
was beheersing van beide talen gemeengoed in de hoogste
klassen, maar sinds de derde eeuw was dit teruggelopen. De
voertaal van de overheid en het leger was Latijn, ook in het
oosten.342 Echter, uit Ammianus' diensttijd is zijn beheersing van
het Latijn maar ten dele te verklaren; de omgangstaal van het
leger zal weinig gelijkenis vertoond hebben met de literaire
constructies van Ammianus.343 Als we aannemen dat hij
afkomstig was uit een curialenfamilie zou de overstap naar het
Latijn nog groter geweest zijn, want in de steden was men vaak
verknocht aan de Griekse identiteit (n.20). Als we echter de
recente suggestie volgen, dat Ammianus opgegroeid is in
ambtelijke kringen, waar kennis van (verzorgd) Latijn naast het
Grieks een gewoonte en een vereiste was, is dit een afdoende
verklaring voor zijn tweetaligheid.344
Het is ondenkbaar dat Ammianus pas laat in zijn leven,
eventueel onder invloed van Rome, interesse heeft gekregen
voor Rome's geschiedenis en voor historisch onderzoek in het
algemeen. Speculatief maar overtuigender is het beeld van
Ammianus als bijna professioneel onderzoeker, die bewust bij
het leger gaat om de praktijk te proeven, tijdens veldtochten
notities maakt, zelf studiereizen onderneemt, zich documenteert,
Rosen (1982) p.88-9 en Den Boeft (1992) p.9-10 contra Thompson (1947) p.17.
Paschoud p.37, Thompson (1947) p.16: 'No doubt he had come to Rome in the first place
partly so as to have the very best oportunity of improving his knowledge of the language in
which he intended to write.'; cf. Rosen (1982) p.49.
342
Over de verspreiding van Grieks en vooral Latijn in laatantieke tijd: (algemeen:)
Demandt (1989) p.353, Matthews (1975) p.105-7, (i.v.m. Ammianus:) Enßlin p.35-6, Camus
p.47-50, Paschoud p.36-7, Rosen (1982) p.49, Matthews (1989) p.467-8.
343
Szidat (1977) p.22 contra Enßlin p.35, Paschoud p.37.
344
Ambtelijk milieu: Matthews (1989) p.72-80 (cf. mijn n.23); 468: 'In this context, we can
see that Ammianus' choice of the Latin language was no eccentricity but a natural option for
one of his class. Perhaps it seemed natural to him precisely as an expression of his own
career, which had been largely conducted in Latin, the language of administration and the
army'. Den Boeft (1992) past moderne theorieën over tweetaligheid toe op Ammianus.
340
341
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kortom, die van zijn geschiedenis zijn levenswerk maakt.345 De
andere kant van de medaille is dan de geleerde die zich
uitgebreid inleest in zowel Griekse als Latijnse literatuur.346 Keer
op keer laat Ammianus blijken vertrouwd te zijn met vele
auteurs van beide kanten, nog wel het meest met de Latijnse.347
Verspreiding van Latijnse literatuur was in die tijd zeker niet
beperkt tot Rome.348
Dat Ammianus zich in de Latijnse schrijvers verdiept, heeft,
behalve met professionaliteit, ook wel te maken met de affiniteit
die hij met de Romeinse mentaliteit moet hebben gehad. Telkens
blijkt uit zijn werk hoezeer hij oude waarden als soberheid,
weerbaarheid en integriteit waardeert. Ammianus is van alle
Latijnse historiografen de meest moralistische. Steeds worden de
huidige Romeinen afgezet tegen de exempla van hun
voorvaderen.349 Dat de 'roots' van Ammianus Grieks zijn, is in de
Res gestae duidelijk te merken, maar de Romeinse component is
een minstens zo belangrijk deel van zijn persoonlijkheid.350 Deze
Cf. Sabbah p.216, Vittinghoff p.533 n.1; als Ammianus naar Rome is getrokken, dan wel
om zich te documenteren. Aantrekkelijk, maar niet te bewijzen, is de suggestie van Sabbah
(p.212-3) dat Ammianus militair archivaris geweest zou zijn: 'L'exercice de ce métier, celui
de librarius ou de a tabulario castrensi, constituait une préparation privilégiée à l'exercice
ultérieur du métier d'historien. Il plaçait l'existence quotidienne d'Ammien à la charnière de
l'événement vécu et du document pensé en écrit. Il lui permettait d'acquérir l'expérience de
l'homme d'action qui voit la réalité de près, sans l'obliger pour autant à se plonger en elle au
point de s'y perdre. Il était propre à développer le regard critique, la curiosité et la finesse
psychologiques, l'amour de la vérité et la capacité de la découvrir dans le document.' Rosen
(1982 p.20-21) ziet zich door het geval Fl. Iulius Tryfonianus Sabinus, die in zijn diensttijd
tijd vond voor filologische activiteiten, gesterkt in zijn opvatting, dat 'Teile des
lateinischsprachigen
Offizierskorps
hochgebildet
waren
und
einem
jungen,
aufgeschlossenen Griechen wichtige Anregungen vermitteln konnten.' In Libanius Ep.233.4
wordt een naamgenoot van Ammianus (cf.n.16) omschreven als soldaat-filosoof. Cf. ook
Camus p.51-5.
346
Szidat (1977) p.23.
347
Tränkle p.22, 26, Fornara p.420-38, Camus p.61-73. Volgens Camus (p.60) werd
Ammianus pas door Rome tot studie van de Latijnse literatuur aangezet.
348
Rosen (1982) p.49.
349
Tränkle passim, m.n. p.29; Paschoud p.37.
350
Paschoud p.35. Matthews (1989 p.466) over de Romeinse component in Ammianus:
'There is more here than can be explained as a late addition to an originally different way of
thinking.' Volgens Tränkle (p.27) was Ammianus 'innerlich Vorbereitet' op Rome. Zijn
Griekse 'roots' kunnen we nog herkennen in zijn moedertaal (zie boven), sporen van lectuur
van Griekse auteurs (echter wel oppervlakkig, Fornara p.421-7), enkele langere Griekse
citaten (17.4.18-23, 21.2.2, 21.14.4), zijn excursie over de Zwarte Zee (22.8; Sabbah p.553:
'Éloge du rôle civilisateur de la Grèce, de sa science, de sa mythologie et de sa religion'), het
gebruik van (pseudo-)wetenschappelijke uitweidingen in het algemeen en zijn plaats in de
345
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component kan niet los gezien worden van de Romeinse zaak,
het behoud van het rijk, waarvoor Ammianus zich als soldaat
ingezet heeft; in het Rome van zijn tijd kan hij de oude waarden
niet terugvinden (zie p.108, 110-1).
Aanleiding
Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het warme gevoelens
jegens Rome geweest zijn, die Ammianus—als hij al nader
kennis gemaakt heeft met de stad—ertoe hebben aangezet zijn
kwaliteiten, interesses en ideeën daadwerkelijk te laten
samenkomen in een Latijns geschiedwerk.351 Ammianus was
soldaat en Griek en kon, zo hebben we gezien, weinig
enthousiasme opbrengen voor de stadromeinse bevolking.
Plausibeler is het idee dat Ammianus in Rome een intellectueel
klimaat vond waarin hij goed kon gedijen. Rome was op
intellectueel gebied nog steeds de eerste stad van het rijk. Hier
waren de onderwijsinstellingen van zodanige aard dat ze, met
enig voorbehoud, de naam 'universiteit' zouden mogen dragen.
Studenten (tot 20 jaar) kwamen uit het hele Rijk naar Rome om
zich daar, vooral literair, te laten scholen (en daarna meestal
door te stromen naar overheidsfuncties). Rome beschikte over
beroemde professoren en kende diverse grote bibliotheken.352
Met het universitaire leven op zich zal Ammianus weinig te
maken hebben gehad, maar ook daarbuiten speelde zich een rijk
cultureel leven af. In senaatsfamilies stelde men veel belang in de
Latijnse 'klassieken', die men uitgaf en becommentarieerde. In
historiografische traditie (zie n.362); cf. ook 15.9.2. Camus p.32-47, Matthews (1989) p.462,
Den Boeft (1992) p.12-3. - Uitnodigend is de vergelijking met Claudius Claudianus, een
Alexandrijn die zich eind vierde eeuw het Latijn eigen maakte, naar Rome trok (bij hem
staat dat wel vast) en daar als hofdichter zich ontpopte tot de laatste grote vertegenwoordiger van de Latijnse epische traditie (cf. Paschoud p.133-4); en met Cassius Dio, die zijn
Romeinse geschiedenis weliswaar in het Grieks schreef, maar die, mede door zijn
belangrijke bestuurlijke functies, zo geassimileerd was aan de Romeinse manier van
denken, dat we mogelijke Griekse sympathieën met een vergrootglas moeten zoeken. Cf.
G.J.D.Aalders: Cassius Dio and the Greek world (Mnemosyne 39(1986)282-304).
351
Cf. Szidat (1977) p.24: 'Dazu kam die Wirkung, die Rom als Stadt auf die Zeitgenossen
und offensichtlich [?] auch auf Ammian ausübte. In ihr verkörperte sich für ihn die Roma
aeterna, der seine Liebe galt. Konnte man ihr besser als mit einem lateinischen Werk dienen
[...] ?'
352
Demandt (1989) p.355-64, Rosen (1982) p.22-4, 36-7.
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mindere mate ging de aandacht uit naar nieuwe literaire
productie. Senatoren hadden vaak privébibliotheken. De
bekendste exponent van deze culturele 'renaissance' aan het eind
van de vierde eeuw is de ondertussen wel bekende Symmachuskring, zoals die naar voren komt in de Saturnalia van
Macrobius.353 We hebben al gezien dat Ammianus waarschijnlijk
niet in contact stond met Symmachus en de zijnen, maar het is
niet ondenkbaar dat hij in andere kringen een geïnteresseerd
aristocraat gevonden had die als patroon de voorwaarden
geschapen had en hem de aanzet gegeven had om zich aan de
historiografie te wijden.354 Met zijn klaarblijkelijke belezenheid,
het hernemen van de annalistische traditie en het schrijven van
Romeinse geschiedenis überhaupt, is Ammianus met enige
goede wil wel in het kader van het traditionalisme, waardoor het
culturele leven van Rome zich kenmerkte, onder te brengen.355
Problematisch is echter, behalve het gebrek aan harde
bewijzen, het feit dat het beeld van Rome als cultuurcentrum,
zoals dat in de meeste bronnen naar voren komt, bij Ammianus
ver te zoeken is, ja zelfs tegengesproken wordt. Ammianus
verwoordt als volgt hoe het er naar zijn idee voorstaat:

Demandt (1989) p.371, cf. Klingner p.522-39.
Cf. Tränkle p.22 (voorzichtig!): 'Ist es vielleicht ein uns unbekannter Zufall seines
Lebensganges, der dazu [tot Ammianus' literaire activiteit] geführt hat—die Begegnung mit
einem Manne der römischen Aristokratie, oder was man sonst ausdenken mag?' - Als we
ervan uit zouden gaan dat Ammianus rond 380 naar Rome trok, zou het echter logistiek
gezien moeilijk zijn om aan te nemen dat Ammianus daar pas het idee kreeg om een
geschiedwerk te gaan schrijven. Aangezien de compositie zich voltrok gedurende de jaren
'80 (cf.n.19) moet hij al veel eerder met de voorbereiding (en mogelijk al met schrijven)
begonnen zijn (Szidat (1977) p.20, cf. Matthews (1989) p.18, 30-1). Volgens Szidat (p.22) moet
ook het besluit om in het Latijn te schrijven al vroeg gevallen zijn. Cf. Enßlin p.34.
355
(Maar cf. n.362.) Klingner p.531-3, Flach p.334, Rosen (1968) p.231, (1982) p.105-7,
Tränkle p.26-7 en vooral Camus, die al Ammianus' ideeën en interesses behandelt als
afspiegeling van de trends onder de Romeinse aristocratie (passim, bijv. p.114). Cf. Rosen
p.22: 'Wer beanspruchte, römischer Historiker zu sein und die große Tradition der
römischen Historiographie fortzusetzen, mußte selbstverständlich in Rom schreiben, der
Stadt, wo Sallust, Livius und Tacitus gewirkt hatten.' Ik zie hier de vanzelfsprekende
noodzakelijkheid niet van in. Opgemerkt dient te worden dat (recente) geschiedschrijving
noch in het onderwijs, noch in de interesses van Romeinse literaire kringen een vooraanstaande plaats innam. Tacitus kwam pas relatief laat in de belangstelling te staan
(Demandt (1989) p.357 n.22, Syme p.9).
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Nu de situatie is zoals geschetst, verliezen de weinige huizen die vroeger
bekend stonden om hun toewijding aan serieuze intellectuele zaken zich in
tijdverdrijf van een slaapverwekkende flauwheid en weergalmen zij van gezang
en luchtig snarengetokkel. Uiteindelijk trekt men een zanger aan in plaats van
een filosoof en in plaats van een redenaar een cabaret-expert. Terwijl
bibliotheken voor altijd als graven gesloten zijn fabriceert men hydraulische
orgels en lyren zo groot als een huifkar, fluiten en zwaarwichtige instrumenten
voor toneeluitvoeringen.356

Sommigen 'verafschuwen geleerdheid als gif' (detestantes ut
venena doctrinas) of komen alleen toe aan lectuur van een laag
allooi (28.4.14). 'Geleerde en verstandige mannen' (homines
eruditos et sobrios) mijdt men als brachten zij ongeluk (14.6.15).
Ammianus geeft hier bewust een overtrokken beschrijving—hij
heeft niet veel op met Rome—maar zij moet in zijn ogen
minstens een kern van waarheid bevat hebben. Dit pleit niet
alleen tegen het beeld van Rome als voedingsbodem voor
Ammianus' schrijverschap, maar ook tegen de theorie dat
Ammianus in Rome verbleven zou hebben. Zijn beschrijving van
de intellectuele verloedering gaat in tegen alle andere
getuigenissen en moeten we daarom als ongefundeerd
beschouwen.357
Daarbij komt dat Rome niet de enige plaats is waar Ammianus
een prettige werksfeer of een toeschietelijke patroon kon treffen.
behalve Rome waren ook Constantinopel, Alexandrië en
Carthago universitaire centra. Constantinopel was, als keizerlijke
residentie, een soort dependance van het westen geworden, waar
een niet geringe rol voor het Latijn weggelegd was. Ook hier
bevonden zich grote bibliotheken, onderwezen retoren in het
14.6.18. Quod cum ita sit, paucae domus studiorum seriis cultibus antea celbratae nunc ludibriis
ignaviae torpentis exundant vocabili sonu perflabili tinnitu fidium resultantes. denique pro
philosopho cantor et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur et bibliothecis sepulchrorum
ritu in perpetuum clausis organa fabricantur hydraulica et lyrae ad speciem carpentorum ingentes
tibiaeque et histrionici gestus instrumenta non levia.
357
Cf. hoofdstuk III, waar we tot de conclusie kwamen dat Ammianus voor zijn satirische
Rome-excursies, waar ook het hierboven geciteerde te vinden is, waarschijnlijk niet put uit
eigen ervaring, d.i. een verblijf in Rome, maar uitgaat van vooroordelen m.b.t. Rome. Rosen
(1968) p.233: 'Das positive und historisch wichtigere Gegenbild [d.i. de culturele
renaissance] fehlt ebenso wie jeder Ansatz zu einem eindringenderen Verständnis der
gesellschaftlichen Problematik.' Als Ammianus Symmachus sr. in 27.3.3 karakteriseert als
een 'toonbeeld van geleerdheid' (inter exempla doctrinarum) heeft zijn bron hem wat betreft
dit concrete geval blijkbaar goed ingelicht.
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Latijn en speelde zich een rijk cultureel leven af. Ook Milaan had
als keizerresidentie een kosmopolitisch karakter gekregen, en
hetzelfde geldt wel voor andere steden die Rome in politiek
opzicht overvleugeld hadden. Berytus in Syrië was bekend als
centrum van juridisch onderwijs; de voertaal was daar Latijn.358
Alexandrië was natuurlijk vooral Grieks georiënteerd, maar het
is opvallend dat Ammianus op het intellectuele leven aldaar (in
tegenstelling tot Rome) wel een lofzang houdt (22.16.16-22).359
Het is niet zo dat ik een van deze plaatsen voorstel als de plaats
waar Ammianus zijn geschiedwerk geschreven zou hebben—
daarvoor is in de Res gestae evenmin als voor Rome een basis te
vinden. Ik wil wel zeggen dat het gevaarlijk is, bij onze nog altijd
gebrekkige kennis van de laatantieke wereld, alles behalve Rome
bij voorbaat uit te sluiten van deze eer.
Als we zoeken naar een aanzet om annalistische historiografie
te gaan beoefenen in het Latijn, die niet verbonden is met een
bepaald persoon of milieu, komt kennismaking met en
bewondering voor een dergelijk traditioneel geschiedwerk
daarvoor in aanmerking. Ammianus schreef geschiedenis a
principatu Caesaris Nervae exorsus, d.i. in vervolg op Tacitus. Is
Ammianus gaan schrijven uit bewondering voor zijn grote
voorganger? Het is onwaarschijnlijk. Formeel zijn er zeker
overeenkomsten, zoals taal, annalistische opbouw, veel plaats
voor Rome (zie p.42). Qua stijl, thematiek en houding hebben ze
echter te weinig gemeen om te kunnen veronderstellen dat
Ammianus zozeer onder de indruk van Tacitus' werk is geweest,
dat hij om die reden zelf aan de slag is gegaan.360 Ook als we er
rekening mee houden dat Ammianus een heel andere periode
beschreef en in een andere tijd schreef dan Tacitus,361 zijn de
parallellen te gering om dat aan te kunnen nemen. Tacitus is
Cf. Demandt (1989) p.359-70, Matthews (1975) p.253-4, 101-21 (Constantinopel), 183-5
(Milaan).
359
Cf. Bowersock p.248.
360
Szidat (1977) p.22-3, Matthews (1989) p.19: 'Ammianus choice cannot simply be
explained by his late dicovery of the pitiful Latin historical tradition of the fourth century,
nor, even, by an encounter with Tacitus.' Geringe affiniteit met Tacitus wordt betoogd door
Wilshire, Flach (constateert vooral minder politiek engagement), Blockley (1973; m.n.
stilistisch), Sabbah p.101-5 (qua methode), Matthews (1989) p.31-2, 456 met p.482-3 n.45; cf.
Alföldi (1952) p.66: 'his great model, Tacitus'.
361
Cf. Flach, m.n. p.333.
358
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voor Ammianus niet veel meer dan een logisch vertrekpunt—
hier hield de Latijnse historiografie van enig niveau op.362
Een andere beweegreden voor Ammianus kan een historische
gebeurtenis zijn die veel indruk op hem maakt. Als we nagaan
wanneer Ammianus begonnen moet zijn met de
voorbereidingen voor zijn werk, dan blijkt dat hij al ruim vóór de
datum dat hij, naar men algemeen aanneemt, naar Rome trok
(ca.380), zijn inspiratie moet hebben gehad (cf.n.354). Maar ook
zonder deze overweging is het niet moeilijk te bedenken dat een
dergelijke, eventueel voor Ammianus beslissende, gebeurtenis
binnen het chronologische kader van de Res gestae gevallen moet
zijn en daarin een opvallende plaats gekregen moet hebben.
Twee mogelijkheden dringen zich dan op. Ten eerste is dat de
Slag bij Adrianopel in 378, waar de Gothen de Romeinen zo'n
vernietigende nederlaag toebrachten. Deze nederlaag bracht heel
wat gemoederen (en pennen) in beroering en zal ongetwijfeld
ook op Ammianus veel indruk gemaakt hebben.363 Het hele
laatste (langste) boek van de Res gestae is eraan gewijd. Ammianus is zeer begaan met het lot van het Romeinse Rijk (zie p.110111) en heeft dit keerpunt in de geschiedenis bedacht met een
diepgaand en meeslepend verslag.
Een andere opvallende verschijning in Ammianus' werk komt
echter nog meer in aanmerking om de grote inspirator ervan te
zijn geweest, te weten keizer Julianus. Nog afgezien van wat
Wilshire (p.222) betwijfelt zelfs Tacitus als chronologisch vertrekpunt voor Ammianus. Schrijven in chronologische navolging schijnt een typisch Grieks concept te zijn, evenals
andere historiografische principes als concentratie op geschiedenis van de eigen tijd,
betrokkenheid van de schrijver bij het beschrevene en het gebruik van uitweidingen
(Matthews (1989) p.455, 457, 462-5, 468). Op het theoretische vlak schijnt Ammianus zich te
willen plaatsen in een Grieks-Romeinse traditie, waarvan Tacitus weliswaar deel uitmaakt,
maar waarvan Ammianus eerder Thucydides, Cicero, Sallustius en vooral Polybius als
voorbeelden ziet (Sabbah p.65-111, m.n. 92). Blockley (1980 p.x-xi) onderstreept de
gelijkenissen tussen Ammianus en de Griekse 'secular' historiografen van de 4e-6e eeuw
(bijv. Eunapius; cf. Sabbah p.64). Maar de belangrijkste reden waarom Ammianus zijn werk
opzette zoals hij gedaan heeft, is wel zijn mening dat hij zo zijn stof het best kon behandelen
(Szidat (1977) p.25; zie verderop). Ammianus is in zoverre vernieuwend bezig, dat hij een
totaal andere vorm kiest dan de meeste andere geschiedschrijving van zijn tijd
(keizerbiografie en epitome; Tränkle p.22-3; de pogingen van Wilshire (p.225-7) om
Ammianus in de biografische traditie in te delen zijn volstrekt niet overtuigend).
363
Paschoud p.33, Szidat (1977) p.25, 20 met verwijzing naar J.Straub: Die Wirkung der
Niederlage bei Adrianopel auf die Diskussion über das Germanenproblem in der spätrömischen
Literatur (Philologus 95(1943)255sqq).
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Ammianus inhoudelijk van hem zegt (cf. 16.1.3), zijn de ruimte
en de nadruk die persoon en daden van Julianus krijgen tezeer
buiten proportie als we niet aannemen dat hij voor Ammianus
de hoofdpersoon van, zo niet de aanleiding voor zijn werk is
geweest. Zo'n tien boeken (van de achttien overgeleverde) van
de Res gestae zijn gewijd aan zijn opkomst en keizerschap, terwijl
de feitelijke termijn minder dan een derde is van het aantal jaren
dat beschreven is (om niet te spreken van de 257 jaar in de
verloren boeken).364 Julianus was Ammianus' idool, zijn hoop in
bange dagen, vergelijkbaar met de grote keizers van vroeger,
zoals Trajanus en Marcus Aurelius (16.1.4; zie p.111). Bovendien
had hij Julianus persoonlijk bezig gezien en als soldaat onder
hem gediend. Julianus was voor hem enerzijds verbonden met
zijn persoonlijke leven, en zorgde anderzijds voor een koppeling
met het Romeinse verleden en met Ammianus' patriotistische
gevoelens. Niet alleen is uit dit gegeven de stap te verklaren om
geschiedenis te gaan schrijven met Julianus in het middelpunt,365
ook de keuze voor de traditionele annalistische opzet wordt zo
misschien begrijpelijker: in het kader van de grote Romeinse
geschiedenis komt Julianus' betekenis beter naar voren, en de
annalistische structuur suggereert een objectiviteit die de
geloofwaardigheid van zijn Julianus-beeld ten goede moet
komen.366
Zo zien we dat de belangrijkste inspiratie voor Ammianus'
geschiedschrijving niets met de stad Rome te maken heeft. We
hebben echter nog geen verklaring voor het feit dat hij in het
Cf. Rosen (1982) p.145, Matthews (1989) p.468-9 en, voor een uitgebreide behandeling
van de opvallende presentatie van de geschiedenis rond Julianus met alle gevolgen voor het
waarheidsgehalte van dien, Rosen (1968) p.69-178.
365
Klingner p.532, Rosen (1982) p.146, Paschoud p.37: 'Encore une fois, l'historien ne nous
en dit rien; mais tout porte à croire que ce qui lui a donné l'idée d'écrire la seule grande
histoire de son temps et de l'écrire en latin, c'est son patriottisme romain [...].'; dit
patriottisme wordt belichaamd door Julianus (p.56-7).
366
Matthews (1989) p.470: 'Perhaps then for Ammianus the figure and personality of Julian
were the link between his own experiences as described in the earlier of the surviving
books, and the broader course of Roman history. [...] In a sense the enlargement of a
preoccupation with Julian to the context of Roman history at large, like the formal
separation of the virtues and shortcomings in the obituary of the emperor, has the effect of
'neutralising' what was uncomfortable about him when viewed at close quarters. It is a
distancing, both in formal presentation and in historical perspective, that helped to make
him easier to live with in one's memory, and more convincing to a later, more dispassionate
audience for whom he was either a heroic failure, or a misguided irrelevance.'
364
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Latijn schreef. Op het eerste gezicht zou men denken dat hij
Julianus meer eer had gedaan als hij in het Grieks geschreven
had: de filosoof-keizer was het symbool van de oude Griekse
cultuur en religie. Het is echter niet op dit aspect, maar op
Julianus' militaire en bestuurlijke kwaliteiten dat Ammianus zijn
enthousiasme baseerde (zie.p.111). In samenhang hiermee
kunnen we het idee zien, dat het 'hoekige' Latijn meer paste bij
Ammianus' praktijkgerichte persoon en werk dan het elegante
Grieks.367 Aan de andere kant kan het gebruik van een andere
dan de eigen taal een afstand scheppen die de objectiviteit
bevordert.368 Dit kan allemaal meegespeeld hebben, maar echt
bevredigende oplossingen zijn het niet.369 Een laatste mogelijke
beweegreden lijkt wat concreter en ligt voor de hand: was het
publiek, op wie Ammianus zijn persoonlijk enthousiasme voor
Julianus en wat die voor hem vertegenwoordigde over wilde
brengen, zodanig samengesteld dat Ammianus zich
genoodzaakt zag zich in het Latijn uit te drukken?
Ammianus' publiek
Over het algemeen gaat men ervan uit dat Ammianus in Rome
openbare voorlezingen hield uit eigen werk en daarmee veel
succes had.370 Dit is hoofdzakelijk gebaseerd op wat Libanius in
brief 1063 zegt over zijn correspondent. Het is echter maar zeer
de vraag of deze correspondent te identificeren is als Ammianus
Marcellinus (zie p.14-5). Dit neemt niet weg dat 'onze'
Ammianus voordrachten gehouden kan hebben, al lijkt dit voor
een werk als het zijne niet de meest gebruikelijke vorm van
Camus p.50, Sabbah p.101 n.178.
Matthews (1989) p.467.
369
Cf. Szidat (1977) p.22: 'Man hat über die Gründe Ammians, sein Werk Lateinisch zu
verfassen, viel diskutiert, aber bis heute ist eine ganz befriedigende Lösung nicht gefunden
worden.' Opvallend is T.B.Jones (p.113): 'Why Ammianus, a Greek, should write in Latin is
not so much of a mystery. It was the fashion.'
370
Thompson (1947) p.17: 'As the work progressed, he gave recitations of parts of it which
were widely attended and won him great applause and some carping criticism [cf.n.371].'
Matthews (1994) p.258: 'where is he more likely to have found an audience for a massive
Latin history in the tradition of Sallust, Livy and Tacitus?' Seyfarth gaat in zijn artikel (1969)
uit van een Romeins publiek en probeert het nader te specificeren, wat hem niet lukt; hij
sluit wel de milieus van Symmachus en Probus uit (p.450-2).
367
368
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publicatie geweest te zijn.371 Een argument hiertegen is echter dat
Ammianus en zijn werk in de bronnen die uit die tijd tot ons
gekomen zijn, nauwelijks een spoor hebben nagelaten:372
misschien had Ammianus weinig succes met zijn werk, maar het
is ook mogelijk dat hij er nauwelijks mee naar buiten getreden
is.373
Naast de brief van Libanius heeft men ook in de Res gestae zelf
aanwijzingen gevonden dat Ammianus een Romeins—en dan
met name een aristocratisch—publiek voor ogen heeft gehad.
Ten eerste is dat de belangrijke plaats die Rome in zijn werk in
zou nemen.374 We hebben echter gezien (p.42-3) dat Rome
weliswaar qua ruimte relatief uitgebreid aan bod komt, maar dat
dit eerder gebeurt ondanks dan dankzij het belang dat
Ammianus aan de gebeurtenissen in de stad hecht. Vervolgens
zou het enthousiasme tegenover Rome, dat Ammianus volgens
de gevestigde opinie in verschillende passages tentoonspreidt,
gedeeltelijk een tegemoetkoming zijn aan zijn publiek. Ook het
noemen van bepaalde plekken in de stad zou herkenning en
daarmee een welwillende houding bij het publiek oproepen.375 In
de voorgaande hoofdstukken heb ik afdoende betoogd dat het
met Ammianus' enthousiasme, ook in de passages in kwestie,
wel meevalt. Zeker als Ammianus in de satirische excursies
rechtstreeks kritiek uit op het doen en laten van de bevolking
Cf. Rosen (1982) p.26-7; ik ben het niet met hem eens als hij 26.1.1, waarin Ammianus
zich verdedigt tegen examinatores contexendi operis die zijn werk niet onderhoudend genoeg
vinden, beschouwt als een toespeling op feitelijke openbare voordrachten. Het is een
standaard retorische stellingname tegenover een denkbeeldig publiek; zie verderop (Cf. ook
het verschil in vertaling van de geciteerde woorden door Rosen ('kritischen Zuhörer des im
Entstehen begriffenen Werkes') en Rolfe ('critics of the work which I am composing'); ik heb
een voorkeur voor de laatste). Het is ook niet waarschijnlijk dat Ammianus mensen die naar
hem kwamen luisteren zou beschuldigen van 'doorsnee-onwetendheid' (inscitia vulgari,
26.1.2).
372
Cf. Thompson (1947) p.19.
373
Het feit dat Ammianus nergens opduikt in teksten van leden van de Symmachus-kring,
wil natuurlijk niet direct zeggen dat Symmachus 'seems to have been somewhat lacking in
discrimination about the talents of his contemporaries' (zo Cameron (1964) p.25); cf. ook
n.199.
374
Enßlin p.10, Thompson (1947) p.17.
375
Sabbah (p.508-13) noemt met name 14.6.3-6, 16.10, 25.9.5 en uitdrukkingen als urbs
aeterna (ook Seyfarth (1969) p.453); voor mijn opvattingen zie resp. p.102sqq, hoofdstuk VII
en p.100-101; cf. bovendien n.260 in fine. In een recente Amerikaanse dissertatie wordt
doorgedacht in de lijn van Sabbah: J.T.Kearney: Ammianus Marcellinus and his Roman
audience (University of Michigan 1991; gezien in Dissertation Abstracts 52(1991-1992)895).
371
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van Rome, zal zij daarvan niet gecharmeerd geweest zijn.376
Tenslotte zou de panegyrische behandeling van keizer Julianus
in Rome op instemming hebben mogen rekenen. Afgezien van
het feit dat men in het westen niet onverdeeld enthousiast was
over Julianus—wat te denken van zijn philhellenie, zijn
machtsgreep en vooral zijn Perzische expeditie?377—komt dit
neer op het omkeren van de relatie: het Julianus-beeld dat
Ammianus geeft komt zo naar voren als een concessie aan het
publiek, of tenminste als iets waar het publiek het op voorhand
mee eens is, terwijl Ammianus hier zijn persoonlijke visie op
hem lijkt uit te dragen, een visie die juist niet door iedereen
gedeeld wordt.378
Iets dergelijks geldt voor de meer technische argumenten die
aangedragen worden om Ammianus' doelgroep te bepalen. Zo is
het gebruik van het Grieks of het opnemen van literaire allusies
Cf. Szidat (1977) p.23: 'Wenig befriedigend ist auch die Hypothese, daß Ammian Latein
schrieb, damit sein Werk von der senatorischen Oberschicht zur Kenntnis genommen
würde. Dies setzt eine Wertschätzung dieser Schicht in ihrer Gesamtheit durch Ammianus
voraus, die nicht zu belegen ist.'
377
Volgens Alföldi (1943 p.63-5; ook Szidat (1977) p.19) vond de Julianus-verering in
heidense kringen in Rome pas vanaf de jaren '80 van de vierde eeuw ingang. Tijdens zijn
leven was men niet onverdeeld enthousiast over hem, want (ook) hij bleek geen grote
belangstelling voor de Romeinse senaat te hebben (eerder voor die van Constantinopel) en
hij was weliswaar heiden, maar dan op een typische Griekse, filosofische manier. Bovendien
brachten de heidenvriendelijke maatregelen van Julianus voor Rome geen direct voelbare
veranderingen met zich mee, want de oude cultus werd door Constantius nog getolereerd
(cf.n.238). Pas als onder Theodosius het heidendom echt in het nauw komt gaat men
Julianus naar waarde schatten (overigens wordt Ammianus door Alföldi bij deze Romeinse
Julianus-revival ingedeeld). Op zuiver politiek gebied was, behalve Julianus' machtsgreep
(van een twijfelachtige legitimiteit, cf. 21.10.7), zijn Perzische veldtocht een hoogst
omstreden en beladen onderneming (cf. Matthews (1989) p.130-40). Conduché betoogt,
uitgaande van het gerucht dat Julianus omgekomen zou zijn door Romeinse hand (25.6.6),
dat de oppositie tegen Julianus o.a. afkomstig was van de westerse aristocratie. Hij baseert
zich op het feit dat het vooral westerse geluiden zijn die de Perzische veldtocht afraden
(haruspices tegen filosofen, bijv. 23.5.10-14; verder 23.1.7, 23.5.4). Ammianus voelt zich
geroepen om de Perzische expeditie te verdedigen en doet dat op buitengewoon
geforceerde wijze (25.4.23-27, 22.12.3-5; Rosen (1982) p.145, 159-60), wat aangeeft dat hij
voorstander is geweest van expansionisme (cf. p.92 met n.269; Seyfarth (1969) p.450; contra
Demandt (1965 p.23-25), die voor zijn bewering dat Ammianus expansionisme afwijst geen
enkele overtuigende bewijsplaats kan aanvoeren). Terwijl Julianus' voortreffelijkheid en
opvattingen in het Griekse oosten door allerlei geschriften (ook die van Julianus zelf)
gepropageerd werden (zie ook Tränkle p.30-1), was er lange tijd niets wat dit gedachtengoed onder Latijnstaligen aan de man bracht. Volgens Szidat (p.23-4) zag Ammianus
hierin een mooie taak voor zichzelf weggelegd).
378
Contra Sabbah p.508, 511 en Seeck (1894) k.1847.
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en exempla niet zozeer een graadmeter voor het ontwikkelingsniveau van het publiek dat hij wilde bereiken;379 het zijn vooral
uitdrukkingen van Ammianus' eigen interesses en preoccupaties.
Ook het excessief retorische karakter van zijn werk duidt er niet
op dat Ammianus bij het schrijven een levendige voorstelling
had van de wisselwerking met een beoogd publiek;380 het is een
kenmerk van een persoonlijke stijl—een kenmerk dat overigens
in de klassieke literatuur in het algemeen niet weg te denken is
en waarover we ons niet hoeven te verbazen,381 zelfs als we het
aantreffen in een werk dat puur geschreven is ter persoonlijke
bevrediging van de auteur, zonder oog op publicatie in enige
vorm382—iets wat in het geval van de Res gestae niet denkbeeldig
is.
Als we desondanks op zoek gaan naar een groepering die
enigszins ontwikkeld en Latijnstalig is, en die het wel zou
kunnen waarderen als het nutteloze bestaan in de stad Rome
over de hekel gehaald wordt, en waarop Ammianus bovendien
zijn idealen over zou willen brengen, dan zouden we die kunnen
vinden binnen de Romeinse overheid.383
We zagen al dat bij de overheid en het leger in heel het
Romeinse Rijk de voertaal Latijn was, al hadden de meeste
ambtenaren en soldaten waarschijnlijk een weinig klassiekRomeinse achtergrond. Ten tijde van Ammianus schreven twee
andere historici, Eutropius en Festus, Breviaria van de Romeinse
geschiedenis, beiden op verzoek van keizer Valens. Deze werkjes
waren mateloos populair en voorzagen blijkbaar in de behoefte
Sabbah p.513-18, De Jonge ad 17.4.23 (p.126); Seyfarth (1969 p.449-50, 453-4) zet
Ammianus in dit opzicht af tegen de Historia Augusta.
380
Sabbah p.518-39.
381
Cf. Matthews (1989) p.461 over het retorische karakter van historiografie (Dat 'some
portions clamoured for an audience' (Syme p.11) zegt dan ook niets). In dit kader moeten
ook uitspraken gezien worden als 28.1.15 forsitan aliquos haec lecturos ('enkele mensen die
mijn werk misschien zullen lezen') en 14.6.2 peregrinos haec lecturos forsitan, si contigerit ('als
het ooit zal gebeuren dat niet-Romeinen dit lezen'). Het zijn uitingen van bescheidenheid
die de redenaar/schrijver passen (Sabbah p.528). Het laatste voorbeeld is er m.i. dan ook
geen bewijs voor dat Ammianus over het algemeen wèl Romeinen als zijn publiek ziet (zoals
Sabbah (p.508) vindt).
382
Cf. Seyfarth (1969) p.449. - Neem nu bijvoorbeeld de onderhavige scriptie.
383
Rosen (1982) p.35-41; ook R.M.Frakes: Audience and Meaning in the 'Res gestae' of
Ammianus Marcellinus (University of California, Santa Barbara 1991; gezien in Dissertation
Abstracts 52(1991-1992)4046).
379
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(ook bij Valens zelf) zich nader over het Romeinse verleden te
informeren. Ammianus' geschiedwerk overvleugelt de Breviaria
verreweg in omvang en diepgang, en moet niet als een leerboek
in zo'n beperkte zin gezien worden. Toch was ook voor
Ammianus historia magistra vitae: geschiedschrijving heeft nut,
men kan er iets van leren.384 Literair geïnteresseerde ambtenaren
en hoge officieren die de Res gestae onder ogen kregen, konden
zich in de wereld, die daarin opgeroepen wordt, spiegelen.
Ammianus schrijft vooral over het doen en laten van generaals
en officieren, hoge functionarissen en ambtenaren. Wel heeft hij
veel kritiek op corruptie en wangedrag, maar spreekt ook
(hoewel minder vaak) zijn waardering uit als hij daartoe reden
ziet. Zo geeft Ammianus, behalve exempla uit het verleden, ook
in de figuren die een rol spelen in zijn geschiedenis al dan niet
navolgenswaardige voorbeelden.385 Ook op beslissingen en
stategieën levert Ammianus graag opbouwende kritiek. Zo kan
heel het verhaal rond de Slag bij Adrianopel gelezen worden als
een les in beleid, tactiek en geduld.386 Ammianus laat de geschiedvertelling zijn werk doen. Het lijkt heel wel mogelijk dat
Ammianus rekening heeft gehouden met een publiek van literair
onderlegde overheidsfunctionarissen, mensen als hijzelf dus.
Maar ook het keizerlijk hof en de keizer zelf (in dit geval
Theodosius en zijn zonen) komen in aanmerking:387 op het hof
heeft Ammianus, net als op het functioneren van de ambtenarij,
veel kritiek;388 in zijn beschrijving van de daden van de keizers
en de evaluaties van hun karakter geeft Ammianus zijn
heersersideaal weer. Julianus belichaamt dit ideaal voor een
groot deel; de overige keizers laten meestal zien hoe het niet
moet.389 Een keizer die dit allemaal leest, kan uit de verrichtingen
en gedragingen van zijn voorgangers, zoals die in het
geschiedwerk gepresenteerd worden, zijn eigen conclusies
trekken. Maar als we ervan uitgaan dat Ammianus de geschiedenis op deze indirecte manier haar werk wil laten doen, moet
Sabbah p.105-10, Rosen (1982) p.108. Cf. mijn p.34-6 en 109-10.
Blockley (1975) p.166-7.
386
Rosen (1992) werkt dit idee uit.
387
Cameron (1971) p.259-62.
388
Cf. p.109-10 met n.319.
389
Camus p.112-5, Blockley (1975) p.73-103 ('Julian: The Ideal Emperor').
384
385
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hij er wel voor zorgen dat zijn 'doelgroep' openstaat voor zijn
idealen. Daarom moet Ammianus zich soms in acht nemen. We
hebben al gezien (p.56-7 met n.143) dat hij bij bepaalde episodes
in de Res gestae, die direct of zijdelings te maken hebben met de
dood van Theodosius sr., meer de officiële dan de feitelijke waarheid lijkt te verwoorden. Anderzijds lijkt Ammianus soms
sturend op te willen treden door middels een kritische of
lovende opmerking over het beleid van een keizer impliciet zijn
mening te geven over bepaalde (heikele) punten in de politiek
van Theodosius.390
Ik wil niet suggereren dat Ammianus zijn werk aan
Theodosius opgedragen heeft;391 zelfs niet dat hij hem als reële
lezer gedacht heeft (hoewel Theodosius geïnteresseerd was in
historiografie392). Ik denk wel dat Ammianus enerzijds schreef
vanuit een zeker idealisme, anderzijds met een praktische
instelling: als hij wil dat zijn geschiedenis een publiek vindt en
een uitwerking heeft, moet hij de kringen zien te bereiken waar
Allereerst doel ik hiermee natuurlijk op Theodosius' beleid t.o.v. de Gothen. Theodosius
mocht na 378 het Gothenprobleem oplossen. Hij sloot in 382 een verdrag dat de Gothen
toestond met een zekere autonomie binnen het Romeinse Rijk te wonen. Bovendien nam
onder hem de barbarisering van het leger grotere vormen aan dan ooit (Demandt (1989)
p.126-7, 137, Matthews (1975) p.91-3, (1989) p.16). Ammianus verraadt hier en daar een
vijandige houding tegenover barbaren (Camus p.116-23, Paschoud p.42-6) en dit kan
uitgelegd worden als een hint richting Theodosius; cf. Paschoud p.45: 'Straub [zie n.363] a
sans aucun doute raison de voir dans les passages en question, soit une attitude parénétique
envers Théodose Ier, soit une censure post eventum, à la Tacite, de la politique progermanique de cet empereur.' Julianus deed het op dit gebied in ieder geval beter (cf. Szidat (1977)
p.20 n.42. Ik kan me minder goed vinden in de opmerkingen van Wilshire, volgens wie
'Ammianus found a strong military emperor in Theodosius' (p.224 met n.13 en 14); eerder
zocht hij dat in hem). Ten tweede kan Theodosius' actieve christianiseringspolitiek op
'bijsturing' door Ammianus rekenen. De lof op de tolerantie van Valentinianus op religieus
gebied in 30.9.5 wordt algemeen op die manier geïnterpreteerd (Cameron (1971 p.261-2) ziet
dit juist als schouderklopje in verband met Theodosius' (relatief) tolerante opstelling in 390391). Andere suggesties voor hints richting Theodosius bij Demandt (1965 p.62) en Blockley
(1975 p. 52) en mijn n.269. Dergelijke indirecte kritiek brengt Rosen (1982 p.39-40) er
overigens juist toe af te zien van Theodosius als beoogde lezer. Maar Theodosius is wel dux
virtutis expeditae ('een aanvoerder met grote kwaliteiten') en princeps perspectissimus ('een
beroemd keizer'; 29.6.15-16). Szidat (p.20-1) roept op op tot terughoudendheid wat betreft
het (inderdaad nogal speculatieve) signaleren van stellingnames m.b.t. actuele politiek in
Ammianus' werk (cf. ook Matthews (1989) p.510 n.1).
391
Zoals Nicomachus Flavianus met zijn Annales deed (zie p.66). Ammianus zegt zelf in het
slot (31.16.9) dat hij de periode na 378, d.i. het bewind van Theodosius, overlaat aan
kundiger schrijvers en een 'verhevener genre', de panegyriek (cf. Blockley (1975) p.96 n.143,
Rosen (1982) p.45-7).
392
Epit.de Caes.48.11-12, Cameron (1971) p.261.
390
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het allemaal gebeurt, waar men betrokken is bij verdediging en
bestuur van het Rijk.393 Als we Ammianus mogen geloven, was
dit bij de Romeinse aristocratie niet het geval.394
Om ons betoog af te ronden: moet Ammianus in Rome geweest
zijn om het zojuist voorgestelde publiek te bereiken? Rome was
weliswaar
een
belangrijk
opleidingscentrum
voor
395
overheidsambtenaren en Theodosius verbleef in 389 enige tijd
in Rome,396 maar de keizer was toch het grootste deel van zijn
bewindsperiode in het oosten en ambtenaren waren overal in het
rijk te vinden.

Strikt genomen weten we niet wat Ammianus er precies toe
gebracht heeft geschiedenis te gaan schrijven en daarvoor het
Latijn te gebruiken.397 Duidelijk is wel dat de eerste (en misschien
ook de tweede) van deze beslissingen relatief vroeg in zijn leven
gevallen moet zijn, zodat een eventuele woonachtigheid in
Rome, zoals die algemeen aangenomen wordt, daarop geen
invloed heeft kunnen uitoefenen. Als we in de Res gestae zoeken
naar aanwijzingen voor Ammianus' beweegredenen (inspiratie)
en doelstellingen (eventueel publiek) dan moeten we ons vooral
laten leiden door de hoofdlijnen en de overheersende,
moralistische toon, en niet door enkele, bijna zijdelingse,
opmerkingen over Rome. Ammianus wekt niet de indruk
geprofiteerd te hebben van het prettige literaire klimaat in het
Rome van zijn tijd en ook niet te verwachten dat zijn
inspanningen daar de uitwerking zouden hebben die ze
Enßlin p.36: 'Da für Ammian die Geschichte magistra vitae ist, er also gerade von den
Kreisen [i.c. het hof] gehört werden will, die aus der Geschichte für die Zukunft lernen
sollen, so mußte er daran denken, Lateinisch zu schreiben, falls er diese Wirkung erreichen
wollte.'
394
Paschoud p.67, Rosen (1982) p.39, Matthews (1989) p.9 en Wilshire p.224: 'To the fourthcentury historian, the internal machinations of the senatorial party do nothing but weaken
the military might of the empire. Ammianus had been on the frontiers, he had seen the
outside world, the provincialism of Rome was frightening to him.'
395
Demandt (1989) p.364, Rosen (1982) p.36-7.
396
Vervolgens was hij tot 391 in Milaan. Cameron (1971 p.259-62) ziet zelfs aanleiding om
de compositie van Ammianus' laatste boeken te dateren rond Theodosius' verblijf in Rome,
zodat de meest vleiende passages hem ter ore konden komen; cf. Matthews (1989) p.8-9.
397
Cf. n.369, Klingner p.532, Matthews (1986) p.17.
393
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verdienen. Al met al is het bestaan van de Res gestae alleszins te
verklaren zonder de stad Rome in de ontstaansgeschiedenis, en
daarmee in Ammianus' leven, te betrekken.
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X
CONCLUSIE
EEN TWEELEDIGE VRAAG vormde het uitgangspunt van deze
scriptie. Ten eerste: hoe kijkt Ammianus Marcellinus aan tegen
Rome en zijn inwoners en welke betekenis heeft de stad in zijn
perceptie van het rijk? Ten tweede: zijn er voldoende
aanwijzingen in Ammianus' geschiedwerk om zijn woonachtigheid in Rome bewezen te achten? Om deze vragen te
beantwoorden hebben we systematisch alle passages in de Res
gestae behandeld die over de stad Rome gaan. Om mijn
'alternatieve interpretatie' te onderbouwen is bovendien een
aantal algemene aspecten van het werk aan bod gekomen. Ik wil
beide vragen hier in genoemde volgorde aan de orde stellen.
Rome komt aan bod in Ammianus' geschiedenis en dat is op
zichzelf niet verwonderlijk. Hoewel de oude hoofdstad van het
Romeinse Rijk in de vierde eeuw politiek gezien geen betekenis
meer had, kon ze in de traditioneel georiënteerde historiografie
nog steeds op een plaatsje rekenen. Maar Ammianus lijkt haar
bewust in de marge te behandelen, los van de grote rijks- en
keizergeschiedenis, en in zijn verslagen blijkt duidelijk hoe
weinig belangwekkend stadromeinse gebeurtenissen in feite
waren.
Bepalend voor het beeld dat bij Ammianus van de Romeinen
naar voren komt, zijn de twee satirische excursies (14.6 en 28.4)
over de beschamende leefwijze van aristocratie en volk van
Rome. In een serie beelden neemt hij hun verwijfdheid, hun
doortraptheid en hun oppervlakkigheid op de hak. Zijn kritiek is
amusant, maar vernietigend en compromisloos. De passages,
waarin Ammianus verslag doet van de successievelijke stadpraefecturen (14.6.1, 15.7 etc.), beschrijven enerzijds eenvoudigweg
de persoon van de praefect in functie en de gebeurtenissen die
zich tijdens zijn bewind in Rome voordoen; anderzijds laten deze
stukken zich lezen als illustraties uit de werkelijkheid van het in
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de satirische excursies geschetste beeld: het volk is lui en
opstandig; verschillende praefecten zijn ijdel en hun maatregelen
komen op ons lachwekkend over. In Rome blijkt niets van belang
te gebeuren. Door toch een bijna complete Rome-kroniek op te
nemen in zijn werk, lijkt Ammianus juist dat feit te willen
onderstrepen. Formeel los van de courante Rome-passages staat
het caput (28.1) waarin de vervolging van Romeinse aristocraten
onder Valentinianus beschreven is, maar evenzeer bevestigt het
de lage dunk van de Romeinen die Ammianus elders etaleert: de
wandaden waarom ze vervolgd worden, overspel en toverij,
worden niet verzwegen en er worden geen Romeinen in
bescherming genomen. Ammianus zegt met omzichtigheid te
schrijven maar legt feitelijk een grote felheid aan de dag waar het
gaat om de beul Maximinus en zijn trawanten. Deze felheid is
eerder ingegeven door de officiële keizerlijke mening ten tijde
van keizer Theodosius dan door senatoriale invloeden.
Bij het bezoek van Constantius aan Rome (beschreven in 16.10),
wanneer de stad bij uitzondering een keer bij de 'grote politiek'
betrokken wordt, ziet Ammianus gelegenheid om uiting te
geven aan zijn grote bewondering voor haar—althans, dat is de
mening van de meeste Ammianus-vorsers. Natuurlijk zal
Ammianus—al dan niet uit eigen ervaring—bewondering gehad
hebben voor de monumenten van Rome als getuigenissen van
het grote Romeinse verleden, maar tegelijk kunnen we bij hem
oog verwachten voor het contrast tussen dat verleden en het
Rome van zijn tijd. Ammianus noemt Rome een asylum mundi
totius en geeft daarmee wederom zijn mening over de morele
verwording van zijn bewoners: alle nietsnutten zijn in Rome
samengestroomd en Constantius laat zich tijdens zijn bezoek
door dit volk meeslepen. Hij heeft alleen oog voor Rome als
lustoord en als toeristische attractie—en dat terwijl de grenzen
van het rijk op springen staan onder de druk van horden
barbaren. Ook in de vergelijking van Rome met een mensenleven
(14.6.3-6) komt de kloof tussen het roemrijke verleden en de
decadentie van Ammianus' tijd scherp naar voren: Rome had,
met de komst van het keizerschap, van een eerwaardige oude
dag moeten gaan genieten. Het gedrag van de Romeinen is
echter beschamend, zo blijkt uit de satire die volgt (§7sqq).
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Ammianus lijkt de hoop te hebben verloren dat de Romeinen
zich nog nuttig kunnen maken voor de staat. Daarom is het maar
goed dat stad en rijk losgekoppeld zijn. Op overheid en keizers
levert Ammianus wel kritiek, maar die kunnen we typeren als
opbouwend. Hierop is zijn vertrouwen in de toekomst gebaseerd
en daarom kan hij met recht zeggen: Roma aeterna, 'Rome (in
ruime zin) is eeuwig'. Dat Romeinse aristocraten met dezelfde
formule hun eerbied voor hun stad onder woorden brachten,
bewijst niet dat Ammianus er hetzelfde bij dacht als zij.398
Ammianus is 'gezegend' met een totaal andere (ambtelijke en
militaire) achtergrond; van hem verwachten we onderkenning
van de betrekkelijkheid van Rome en zijn bewoners in die tijd.
Zolang men ervan uitging dat, behalve de Res gestae, nog twee
andere documenten als testimonia voor Ammianus' leven
aangewend konden worden, lag het nog voor de hand bij hem
een zeker enthousiasme voor de stad Rome aan te nemen: de
beroemde Romeinse orator Symmachus prijst in brief 9.110 het
werk van een geschiedschrijver en de Griekse redenaar Libanius
feliciteert in brief 1063 zijn correspondent Marcellinus met zijn
succes bij literaire voordrachten in Rome. Op grond hiervan
heeft men gereconstrueerd dat Ammianus Marcellinus in het
begin van de jaren '80 van de vierde eeuw zich in Rome vestigde,
opgenomen werd in literaire senatoriale kringen en uiteindelijk
veel succes had met de Res gestae. Recentelijk is echter twijfel
gerezen over de identificatie van de ontvanger van beide brieven
met onze Ammianus Marcellinus, en ik sluit me bij die twijfel
aan. Wanneer de brieven afvallen als testimonia houden we
alleen Ammianus' eigen geschiedwerk over en wordt de basis
om een woonachtigheid in Rome aan te nemen—ik ga nu over
op mijn tweede vraag—erg smal.
De enige passage over Rome waarin Ammianus mogelijkerwijs
laat doorschemeren dat hij zelf betrokken is geweest bij wat hij
beschrijft, namelijk de schandalige behandeling van vreemdelingen in Rome, komen we tegen in een van de satirische excursies
(14.6.12-13, 19). Zijn commentaar is levendig en lijkt op eigen
ervaring te berusten. We moeten echter niet vergeten dat de
398

Voor deze cirkelredenering cf. n.261, n.291 en p.118 met n.355.
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satiren grotendeels samengesteld zijn uit traditionele
standaardinvectieven uit de literatuur, die soms weinig met de
werkelijkheid te maken hebben. We kunnen deze excursies dan
ook strikt genomen niet gebruiken als bron voor de feitelijke
situatie of als graadmeter voor Ammianus' geïnformeerdheid, al
vermoeden we dat hij soms tot andere oordelen (wat betreft het
culturele klimaat in Rome) of een duidelijker verhaal
(bijvoorbeeld in 28.1) gekomen zou zijn, als hij zich beter had
laten inlichten. Dit laatste pleit niet voor de hypothese dat onze
historicus jaren onder Romeinen geleefd heeft. Ammianus is te
vaag over zijn bronnengebruik om het bewezen te achten dat hij
Romeinen interviewde of in Rome archieven raadpleegde
(voorzover hij daartoe al in de positie was). Misschien haalde hij
zijn informatie eenvoudig uit een kant-en-klare Rome-kroniek.
Verder is het verleidelijk om, ervan uitgaand dat Ammianus in
Rome verbleven heeft, aan te nemen dat hij in Rome contacten
onderhield met bepaalde personages die hij in zijn werk te pas,
maar bij voorkeur te onpas, opvoert. Van de andere kant wijst
kritische beschouwing uit dat van geen enkel personage in de
Res gestae zo onomstotelijk vaststaat dat het een Romeinse kennis
van hem is, dat dit zijn Romeverblijf kan bewijzen: sommige
figuren worden om andere, minder subjectieve, redenen
opvallend gepresenteerd, anderen waren misschien bekenden
van Ammianus, maar niet per se in Romeins verband.
Tenslotte hoeft het wonderlijke feit dat Ammianus—miles
quondam et Graecus—een omvangrijk Latijns geschiedwerk geschreven heeft, niet met een mogelijk verblijf in Rome verklaard
te worden. Ammianus was zelf gekwalificeerd genoeg: hij had
veel ervaring, kende van oorsprong Latijn en moet de benodigde
interesses al vroeg bij zichzelf ontdekt hebben. Rome hoefde hem
dit niet bij te brengen. Bovendien lijkt hij niet geprofiteerd te
hebben van het prettige culturele klimaat dat in die tijd in Rome
heerste. Persoonlijke redenen—mogelijk enthousiasme voor
keizer Julianus—hebben hem waarschijnlijk aangezet tot
schrijven, en niet een aristocratische patroon of het vooruitzicht
op een Romeins publiek, dat niet gecharmeerd zou zijn geweest
door de wijze waarop Ammianus zich in algemene termen over
de Romeinen uitlaat. Als Ammianus al een doelgroep voor ogen
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heeft gehad, dan toch een publiek van (Latijnstalige)
rijksambtenaren en officieren—of misschien voorzichtig keizer
Theodosius zelf. Met zijn bestuurlijke en militaire
kanttekeningen en tips was hij bij hen aan het goede adres. Deze
doelgroep laat zich niet nader localiseren, maar bevond zich toch
vooral niet in Rome.
Het is niet bewezen dat Ammianus in Rome gewoond heeft.
Zonder er een suggestie voor een alternatief aan te kunnen
verbinden, wil ik benadrukken dat het niet ondenkbaar is dat
een werk als het zijne elders dan in Rome geschreven is.
Ammianus heeft een uitdrukkelijke mening over de Romeinen,
maar het is een vertekende en voor de hand liggende mening,
die op niets anders gebaseerd hoeft te zijn dan op vooroordelen
voortkomend uit zijn eigen, volstrekt andere, achtergrond.
Ammianus moet dan ook los van de Romeinse context gezien
worden en zijn opvattingen eveneens los van het toenmalige
senatoriale gedachtengoed. Het beeld dat we van persoon en
leven van Ammianus hebben, wordt er niet concreter op, maar
wint wel aan wetenschappelijke zuiverheid. Het is niet te
verwachten dat op grond van het huidige, ingeperkte,
bronnenmateriaal ooit duidelijkheid over Ammianus' vroege en
late levensjaren zal bestaan.
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APPENDIX I
Libanius Ep.1063
Aan Marcellinus.
1. Ik wil jou feliciteren met het feit dat je Rome hebt en Rome met het feit dat het
jou heeft. Want jij hebt wat zijn gelijke op aarde niet kent, en de stad heeft
iemand die niet onderdoet voor haar eigen burgers, wier voorouders goden zijn.
2. Was het voor jou al heel wat om daar in de anonimiteit te verblijven en de
woorden van anderen te aanhoren—en Rome brengt veel retoren voort die in de
voetsporen van hun voorvaderen treden—nu heb je zelf, zo hoor ik van mensen
die daar geweest zijn, tot onze vreugde meegedaan aan voordrachten en zul je
daar ook in de toekomst aan meedoen, want je werk is in veel stukken verdeeld,
en ieder stuk dat openbaar wordt, noopt, door het succes dat het heeft, weer tot
een ander stuk. 3. Ik hoor dat Rome je inspanningen bekroont en het oordeel velt
dat je gewonnen hebt van diverse concurrenten daar en voor niemand hebt
ondergedaan. En dat is niet alleen een compliment voor de schrijver, maar ook
voor ons, want van ons is de schrijver in dit geval afkomstig. 4. Stop daarom niet
met het componeren en naar buiten brengen van dit soort werken op literaire
bijeenkomsten en zorg ervoor dat je niet genoeg krijgt van de lof die je
toegezwaaid wordt en dat je alleen maar beroemder wordt. Doe ons dat plezier.
Want een burger moet goed bedenken: met zijn werk siert hij ook zijn stad. 5. Ga
daarom zo door; wij zijn daarentegen in de diepste ellende geraakt en als een
god me niet te hulp komt, weet ik niet hoe ik het moet verwerken. Want mijn
enige zoon, een goede kerel van een goede, zij het onvrije, moeder, is ellendig
aan zijn eind gekomen en begraven. Hij was schandelijk behandeld. Wie hem dit
precies aangedaan hebben moet je maar van anderen vernemen; ik vergeef hen,
al heb ik zelf door hun toedoen geleden. 6. Terwijl dat leed nog onverminderd
was, werd Kalliopos midden tussen zijn boeken en zijn werkzaamheden uit het
leven weggerukt. Zo verwerken we slag op slag, en de situatie voor de
leerlingen wordt er niet beter op. Dat kun je horen van degenen die zijn zaken
regelen. Zijn dood en de periode ervoor en erna brengen me tot verzuchtingen
en tranen, waarvan de meeste vloeien op de brief die ik aan het schrijven ben.
Μαρκελλίvῳ.
1. Καὶ σὲ ζηλῶ τoῦ Ῥώμηv ἔχειv κἀκείvηv τoῦ σέ⋅ σὺ μὲv γὰρ ἔχεις ᾤ τῶv ἐv
γῇ παραπλήσιov oὐδέv, ἡ δὲ τὸv τῶv ἑαυτῆς πoλιτῶv, oἷς πρόγovoι δαίμovες,
oὐχ ὕστερov. 2. ἦv μὲv oὖv δή σoι μέγα καὶ τὸ μετὰ σιγῆς ἐv τῇ τoιαύτῃ
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διάγειv καì τὸ λόγoυς ὑπ' ἄλλωv λεγoμέvoυς δέχεσθαι—πoλλoὺς δὲ ἡ Ῥώμη
τρέφει ῥήτoρας πατράσιv ἀκoλoυθoῦvτας—vῦv δ', ὡς ἔστιv ἀκoύειv τῶv
ἐκεῖθεv ἀφικvoυμέvωv, αὐτὸς ἡμῖv ἐv ἐπιδείξεσι ταῖς μὲv γέγovας, ταῖς δὲ
ἔσῃ τῆς συγγραφῆς εἰς πoλλὰ τετμημέvης καὶ τoῦ φαvέvτoς ἐπαιvεθέvτoς
μέρoς ἕτερov εἰσκαλoῦvτoς. 3. ἀκoύω δὲ τὴv Ῥώμηv αὐτὴv στεφαvoῦv σoι
τὸv πόvov καὶ κεῖσθαι ψῆφov αὐτῇ τῶv μέv σε κεκρατηκέvαι, τῶv δὲ oὐχ
ἠττῆσθαι. ταυτὶ δὲ oὐ τὸv συγγραφέα κoσμεῖ μόvov, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς, ὧv ἐστιv
ὁ συγγραφεύς. 4. μὴ δὴ παύσῃ τoιαῦτα συvτιθεὶς καὶ κoμίζωv ἐκεῖθεv εἰς
συλλόγoυς μηδὲ κάμῃς θαυμαζόμεvoς, ἀλλ' αὐτός τε γίγvoυ λαμπρότερoς
καὶ ἡμῖv τoῦτo δίδoυ. τoιoῦτov γὰρ πoλίτης εὐδoκιμῶv⋅ κoσμεῖ τoῖς αὑτoῦ
τὴv πόλιv τὴv ἑαυτoῦ. 5. σὺ μὲv oὖv ἐv ὁμoίoις εἴης⋅ ἡμῖv δ' ἐv πέvθει κειμέvoις εἰ μὴ τις θεῶv ἀμύvειεv, oὐκ ἔσθ' ὅπως oἴσoμεv. ὅς γὰρ δὴ μόvoς ἦv
ἡμῖv oὐ κακὸς ἐκ μητρὸς ἀγαθῆς, εἰ καὶ μὴ ἐλευθέρας, oἴχεται καὶ τέθαπται
λύπῃ τελευτήσας, ἠ δ' ἔργov ἦv ὕβρεως. oἵτιvες δὲ oἱ πρoπηλακίσαvτες, παρ'
ἑτέρωv μάvθαvε, ἡμεῖς δὲ αὐτoὺς καὶ παθόvτες αἰδoύμεθα. 6. ζέovτoς δὲ ἔτι
τoῦ κακoῦ Καλλιόπιoς ἐκ μέσωv ἡρπάσθη βιβλίωv καὶ πόvωv, καὶ γίγvεται
ἕλκoς ἐφ' ἕλκει καὶ χείρω τὰ τῶv vέωv. καὶ τoῦτ' ἄv ἀκoύσαις καὶ τῶv
τἀκείvoυ vειμαμέvωv. ἐμoὶ δὲ καὶ τὰ πρὸ αὐτoῦ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ μετ' αὐτὸv
oἰμωγῶv τε ἀφoρμαὶ καὶ δακρύωv, ὧv ἐπὶ τὰ γραφόμεvα ῥεῖ τὰ πλείω.
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APPENDIX II
Symmachus Ep.9.110
1. Je zult af moeten gaan op de mening van anderen; hun past het over hun
gelijken te oordelen. Mijn geringe talent bewondert zelfs de kleinste dingen.
Geloof me daarom maar: aan mijn mening valt geen eer te behalen. Want ook al
luidt het oude gezegde 'geprezen worden door een geprezen man', zal mijn
middelmatigheid niet veel aan de glans van jouw faam toevoegen. Maar ik zal je
je zin geven en, zoals je me opdraagt, als een van de velen uiteenzetten wat ik
van je redevoeringen vind. 2. Ik moet je bijna aanwrijven dat je zo karig bent met
het Ciceroniaanse genre en het onze tijd niet gunt. Je zult wel antwoorden dat je
al je moeite besteed hebt aan het schrijven van geschiedenis. Vergeef me mijn
hebzucht als ik het allebei van je verlang. Want met dezelfde glans en met gelijk
gewicht heb je je toespraken voor de senaat en de grote gebeurtenissen van de
Romeinse geschiedenis vormgegeven. Daarom kan ik met recht zeggen dat je,
gebruikmakend van een Homerische uitdrukking, περιδέξιov bent, dat wil
zeggen van alle markten thuis. Ga daarom door, zo vraag ik je, en probeer de
komende generaties dit geschenk na te laten, dat die onderdelen, waarvan men
tevoren tevreden was als ze ieder apart bij verschillende auteurs te vinden
waren, nu in jouw persoon als een tweeëenheid te bewonderen zijn.
1. Aliorum quidem tibi spectanda est sententia, quos decet de paribus iudicare; mei
ingenii exilitas etiam parva miratur. quare velim credas, nihil tibi ex meo testimonio
honoris accedere. nam etsi laudari ab laudato viro vetus dictum est, nostri tamen
mediocritas non multum famae tuae claritudinem iuvat. sed quia voluntati tuae mos
gerendus est, quid e medio unus de orationibus tuis sentiam, iussus expediam. 2. prope
est, ut te arguere debeam, quod saeculo nostro Tullianum stili tam parcus invideas.
respondebis, omnem te operam condendae historiae deputasse. ignosce avaritiae meae, si
utrumque desidero. nam pari nitore atque gravitate senatorias actiones et Romanae rei
monumenta limasti, ut plane Homerica appellatione usus περιδέξιov id est equimanum
te esse pronumtiem. perge igitur quaeso et stude hanc posteris dotem relinquere, ut
divisa in singulis auctoribus ante placuerunt, eadem nunc in te coniuncta laudentur.
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