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Voorwoord door Chris van Esterik
Piepjong was de schrijver van dit essay toen hij in een lyceumopvoering van
Antigone een rol speelde die gaandeweg de metafoor van zijn cultuurhistorische
arbeid zou worden. Maar dat kon niemand toen nog weten. Als veertienjarige
was Riemer Knoop de blindegeleideslaaf van de ziener Teiresias, zo schrijft hij
bescheiden in een noot.
De eerste gedachte die na lezing van het werk dat voor u ligt, bij me
opkwam was: ‘Zijn wij niet allen de blindegeleideslaaf van de ziener
Teiresias?’ Anders gezegd, zoeken ook wij niet tastenderwijs, struikelend
en ons vergissend, een richting die, achteraf bezien, werd aangegeven door
krakkemikkige wegwijzers, met onjuiste bestemmingen en verkeerde
afstanden?
Knoop zijn betoog is een intrigerende proeve van postmodernisme; nu
eens niet in de vorm van een Koons of een Hirst, maar als een kunststuk in
letters – met alle gelaagdheden die dat woord kent. Het springt van de ene
ijsschots op de andere - van Alkmaar 2001 naar Boiotië 200 v.Chr., naar
Rome ad 1546 et cetera. Een cavalcade van toevalligheden, concepties,
misconcepties en speculaties bij gebrek aan concrete feiten.
Met brille geschreven, laat het stuk schrijver en lezer op de laatste pagina met
lege handen achter. En zo hoort het ook: een ieder dient immers, Nietzsche
indachtig, zijn eigen hand te vullen.



Archeologie, zo dacht ik al lezend, heeft meer dan andere wetenschappen het
postmodernisme in zijn genen. Dat komt in deze stukken welsprekend aan
de oppervlakte. Altijd ontbreekt er immers wel een essentieel feit om een
opvatting te steunen. Dan resten slechts creatieve speculatie en het verlangen
naar een mooi verhaal dat sluipenderwijs de niet te kennen werkelijkheid
vervangt. Het maxime, het weergeven van de werkelijkheid, is immers
onhaalbaar.

Napels, tijdloos

Het web dat hier rond de Stier van Farnese wordt gesponnen is allerminst
een modegril op de filosofische catwalk, maar staat in een eerbiedwaardige
traditie. ‘Welbeschouwd lijken onze plannen en beslissingen van het lot
af hankelijk te zijn,’ schreef Michel de Montaigne in 1580 in het eerste deel
van zijn Essais met de titel Over de onzekerheid van ons oordeel, ‘en lijkt de
fortuin met haar verwarring en onzekerheid ook ons denken te beheersen.
Het lot wenst zich niet te onderwerpen aan onze rede en wijsheid.’ ‘Zij
zwerft,’ zo citeert hij de Romeinse dichter Manilius ten slotte, ‘doelloos rond
en gaat blind van de een naar de ander.’
Hieronder kunt u – deels geblinddoekt – een race over een filosofische
achtbaan volgen. Wie angst heeft voor adembenemende cultuurhistorische
uitzichten onderweg, kan nu nog uitstappen.
Chris van Esterik





Een berg van marmer. Bijna vier meter hoog, een piramidaal paroxisme van
beweging, gekluw van mensen, dieren, naakte lijven, wapperende mantels.
Over elkaar heen, achter elkaar verdwijnend, tussen elkaar door kronkelend.
Hoe moet je kijken?
De spaghettibrij lijkt trapsgewijs opgebouwd. Eerst een platte basis, maar
wel met een bewogen oppervlakte als een krullerige schapenvacht, een
kolkende zee, omwoelde klei. Je vermoedt dat het er daarboven ruw aan toe
gaat. En ja. Een opgewonden hondje staat met beide voorpoten tegen een
plateau, z’n kop er net bovenuit. Het plateau is al even ruw en rotsachtig als de
basis. Op de zijkanten zijn herten in landelijke taferelen te zien. Het zal wel
een berg zijn, in elk geval iets in de woeste natuur. Je kijkt het hondje op z’n
rug en met hem mee naar boven. Je hoort hem opgewonden blaffen. Naast het
hondje zit een net gekleed mannetje. Gezien de pansfluit bij zijn knieën is het
misschien een herdersjongen. Net als wij kijkt hij recht omhoog.
Aan de andere kant van het hondje zit, of liever hangt, een grote
vrouw. Ze helt schuin naar achteren, de armen geheven. Haar overkleed ligt
op de grond, waardoor haar majestueuze torso in al zijn weelderige naaktheid
goed te zien is, de borsten prangend omhoog. Ze heeft wel een lap om haar
schouders, maar dat stelt niet zoveel voor. Nee, het is een beestenvel, want
het net zichtbare kopje van een hert of geit grijnst ons vanaf haar schouder
toe. Ze was kennelijk met andere zaken bezig – achter haar rokken is een
mandje te zien, ernaast ligt een staf met klimop en wijnranken – en zal verrast
zijn geweest. Ze valt bijkans achterover, probeert haar evenwicht te bewaren,
houdt zich nu met één arm vast – of werpt ze zich achterover en grijpt ze
doelbewust de forse kuit vast van de naakte man boven haar?
Die man staat wijdbeens op de rotsen, waar hij zijn lier tegenaan heeft
gezet, om een enorme stier in bedwang te houden die vanuit de achtergrond
hoog opsteigert. De man heeft de kop bij horen en snuit vast en draait die
scherp omlaag.

Napels, november 2000

Een tweede man, aan de andere kant van het beest en even naakt als de
eerste, helpt hem. Half achter en boven de onfortuinlijke vrouw dwingt
hij de kop van de stier met een dik touw aan een van de horens naar
beneden. Vliegensvlug proberen de mannen de vrouw aan de stier te binden.
Houdt ze zich vast aan die ene man om niet te vallen? Misschien grijpt ze hem
wel smekend bij de benen om hem te laten afzien van zijn vreselijke werk.
Tussen de benen, poten en rotsen door is op de achtergrond nog een
vrouw te zien. Geheel gekleed en vrijwel onbeweeglijk lijkt ze het tegenbeeld
van de smekelinge op de voorgrond. Toeschouwster, verzinnebeelding van
iets? Haar rechterhand wijst naar voren: toont ze ons de scène? Worden wij
daardoor getuigen, betrokkenen bij dit onbegrijpelijke maar onheilspellend
barbaarse en gewelddadige tafereel?

Tijdens een lang weekend in het zoete Napels, stad van verliefdheden en
geurende sinaasappelbomen, bezocht ik de jaarvergadering van een Europese
club van wetenschapsmusea, als waarnemer voor de Stichting Weten,
jarenlang een goed opdrachtgever van Gordion.* Het evenement speelde zich
af in het science museum dat op de Phlegraeïsche Velden was ingericht, het
vulkanische gebied waar men ooit de ingang tot de onderwereld verscholen
dacht, nu een armoedige buitenwijk van Napels waar een oude fabrieksloods
als museum dienst doet. De Città della Scienza werd twintig jaar geleden
bewust in een van de meest verpauperde en criminele wijken van Napels
gevestigd, in de gebouwen van het kort daarvoor failliet gegane ItalSider,
eens het grootste metaalbedrijf van Italië. Ondanks genereuze steun van stad,
provincie, regio en natuurlijk de Europese Commissie, was het museum nog
in ontwikkeling: er was eind 2000 niets te zien. Om de poverte wat af te
dekken had het Deense Experimentarium een paar tijdelijke exposities over
sport en techniek ingericht, onder leiding van mijn lieve vriendin Marieke
Burgers, ooit hoofd presentaties en publiek van het Rijksmuseum van
Oudheden.
Op de vroege zondagmorgen, kort voor vertrek, besloot ik het Nationaal
Archeologisch Museum te bezoeken. Volgens het museum zelf, en eigenlijk
volgens heel Italië, is dit het belangrijkste archeologische museum ter wereld.
Die opvatting is te billijken, alleen al gezien de onvoorstelbare rijkdom aan
vondsten uit Pompeji en Herculaneum.

*





Zelfs als je nog maar tien jaar bestaat, zie je al dingen die voorbijgaan. De Stichting Weten,
voortgekomen uit de Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Techniek, later Stichting
Publiek, Wetenschap en Techniek, die weer het geesteskind kind was van de eerste en laatste
Minister voor Wetenschapsbeleid, werd in 2002, dertig jaar na oprichting, opgeheven. Kinderen
moesten gewoon bèta en techniek kiezen, niks voorlichting. Nemo helpt hen daar nu bij.

10

Ik kwam specifiek voor het destijds net heropende Geheime Kabinet, vol
met, naar men zei, de meest vrijmoedig denkbare erotische af beeldingen.
Hoewel net geopend, was dit kabinet nog steeds een tikje geheim. Bij de
kaartverkoop moest je expliciet melden dat je het bewuste kabinet wilde
bezoeken. Dat deed ik, met een rood hoofd, waarop ik een apart – wel gratis!
– toegangsbewijs kreeg voor een bepaald tijdblok. Met deze maatregel werden
jeugdigen, dames en andere onverhoopt zwakken van gemoed waarschijnlijk
ontmoedigd het Geheime Kabinet te bezoeken.
Ik werd niet teleurgesteld. Alles wat je je in amoribus kunt voorstellen was
er te vinden: geschilderd, gegoten en in sculptuur, in de meest verbazende
standjes en combinaties: animal, mineral and vegetable als het ware.
Het verbijsterendst was niet het heimelijk genoegen van toegestaan
voyeurisme, maar dat ik op weg naar het Gabinetto Segreto opeens oog in
oog stond met een monstersculptuur. Torenhoge massa’s steen, reikend tot
aan het plafond. De absolute top is de Farnesische Stier, op de kop van een
lange, tamelijk lege zaal (het museum was net heringericht en ook over de
Italiaanse museummens was de geest dat less is more vaardig geworden), als
tegenhanger van de Farnesische Hercules aan het andere uiteinde van de zaal.
Allebei gigantische beelden die zich alleen al om hun fysiek überschwengliche
massa, hun overweldigende corporaliteit, gretig met het oog laten afgrazen.
Een genoegen dat helemaal niet heimelijk is, maar dat alle toeschouwers – het
is doorgaans een druk bezochte zaal – ongegeneerd bijna fysiek met elkaar
lijken te delen.
Na een tijdje realiseerde ik me dat deze adellijke en kerkvorstelijke
collecties hier helemaal niet thuishoren. Ze stammen niet uit Campanië,
maar ze komen uit Rome, of voor mijn part uit Parma, Florence!
In Napels blijkt zomaar een keur te vinden van misschien wel de
allerbelangrijkste Italiaanse renaissancecollecties op het gebied van de
klassieke archeologie. Ze komen uit het noorden van Italië, uit de prinselijke,
kerkvorstelijke en zelfs pauselijke families van de Borgia’s, de De’ Medici’s
en de Farneses.

Hoe komen ze daar? Wat doen ze hier? Tot mijn verbazing werd ik op mijn
wenken bediend. Weliswaar op bescheiden tekstbordjes en na even zoeken
– maar het stónd er gewoon: ‘Deze Hercules uit de Thermen van Caracalla
in Rome kwam hier uit het bezit van de Romeinse Farnese-familie, wier
telg Karel III van Spanje ook koning van Napels was en die de tegen de zin
van erflater paus Alexander Farnese het gehele familiebezit naar de nieuwe
hoofdstad van zijn koninkrijk bracht.’ Of woorden van gelijke strekking, want
ik was daar alweer enige tijd geleden.
Het museum had de moeite genomen aan zijn bezoekers duidelijk te
maken via wat voor kronkelige wegen de voorwerpen, complexen en
ensembles er terecht waren gekomen. Het woord culturele biografie bestond
in 2000 nog niet, maar hier in Napels was wat er nu mee bedoeld wordt
zomaar te zien. Ik zou er later twee columns in Archeologie Magazine aan
wijden, eerst naar aanleiding van de herinrichtingsideeën voor het nieuwe
Rijksmuseum, en later als oproep aan alle musea om de intellectuele
hoffelijkheid van het Napolitaanse museum na te volgen.*

*
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Deze vorm van klantenzorg zou ik in Nederland maar een enkele keer zien. De
tentoonstelling over 125 jaar vereniging Rembrandt was er zo een, najaar/winter 2008 in
het Van Gogh Museum. Van alle voorwerpen stonden op keurige tekstbordjes de lotgevallen
vermeld.

Alkmaar, 26 november 2001
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Als net benoemd lid van de Raad voor Cultuur en voorzitter van diens
Commissie Musea mocht ik in het Alkmaars gemeentelijk museum mijn
maiden speech houden. De Nederlandse Museumvereniging had er in het najaar
2001 een van haar regionale bijeenkomsten belegd om samen met het veld ‘na
te denken over de toekomst’.
Ik had twee pijlen op mijn boog. Enerzijds probeerde ik ruimte te
creëren voor de stelling dat musea niet alleen toonkamers van allerlei moois
en bijzonders in het heden zijn, maar tegelijk historische wortels hebben
waardoor ze ook de accumulatie zijn van voorbije tijdsbeelden. Er worden
voorwerpen beheerd die de directies nu misschien niet meer zouden kiezen
maar die hun aangereikt zijn door hun voorgangers. Daarmee zijn het
stapelingen van betekenissen geworden, want tijdgeesten veranderen, de
esthetische en ideologische rangordes evenzeer – en zijn dat niet de contexten
waarin de keuzes binnen verzamelbeleid betekenis krijgen?
Musea dus als musea van zichzelf. Want het gaat niet alleen om de werken
an sich, maar ook om wat die werken in die musea te maken hebben, wat ze
er doen, hoe en waarom ze er gekomen zijn. Ik meende mijn stelling extra
ernst en gewicht te kunnen geven door me in de schaduw te stellen van
Foucault. Die had immers oog gehad voor de onnavolgbaarheid en onderlinge
incompatibiliteit van historische constellaties, bij hem epistemai geheten.
Hij dacht daarbij aan de culturele longue durée-opvolging van renaissance,
verlichting/romantiek, modernisme en postmodernisme. De waarden, zelfs
waarnemingen en helemaal beoordelingen van mensen uit de ene periode,
zijn bijna betekenisloos, als al volgbaar, voor die uit de volgende. Wie voelt
nog echt aan wat noties als historieschilderkunst, nationalisme, raciale
zuiverheid of alchemie (het aandeel zweverigheid en esoterische speculatie in
Newtons verzameld werk is bepaald groter dan zijn natuurwetenschappelijke
output) in hun tijd betekenden? Maar de erfenis van die vaak enigszins, om
het vriendelijk te zeggen, weggeëbde wereldbeelden en waardensystemen

vormt wel het leeuwendeel van wat we nu in de museale magazijnen bewaren.
Een museumdirecteur vertrouwde me ooit toe dat hij bij zijn aantreden
245 negentiende-eeuwse gietijzeren potkachels op zolder aantrof. Op een
zondagnacht heeft hij er 240 bij de straat gezet. Geen haan die er ooit naar
kraaide. Ik pleitte ervoor om dat aspect niet te verdonkeremanen, maar
inzichtelijk te maken, zeker als brug naar ‘de vorigen’, om Paul Scheffers
gelukkige term te gebruiken voor het intergenerationale gesprek dat je met de
geschiedenis dient te voeren als voorwaarde voor het interculturele gesprek
dat je met betrekkelijke nieuwkomers voert.*
Anderzijds wilde ik een lans breken voor een dynamische
cultuuropvatting. Zo kort na 9/11 dreigde de wereld te worden opgedeeld
in onwrikbare, historisch bepaalde ideologische en religieuze blokken. Die
blokken zouden als biljartballen wel tegen elkaar aan kunnen stoten maar
daardoor niet zelf veranderen.* Mijn stelling daarentegen was: er ís geen
Nederlandse cultuur, althans niet als een op zichzelf staande, onveranderlijke
entiteit. Er is sprake van een doorgaand proces van verandering, waarin af
en toe stabiele assemblages lijken op te treden, wat je alleen kunt vaststellen
omziend in verwondering. Cultuur wordt eerder achteraf geconstrueerd
dan vooraf gegeven. En dan nog betreft het samenlopen van overnames,
onderlinge beïnvloedingen, ontleningen en reacties.
Neem Nederlands iconische Hindelooper stijlkamer. Die werd
in 1877 gemusealiseerd als typisch Nederlands, na groot succes op de
wereldtentoonstelling in Parijs. Maar de stijlkamer is evengoed Fries,
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*

Scheffer beschreef dat ‘gesprek met de vorigen’ later treffend in de inleiding van de brochure
Boulevard van het Actuele Verleden (2002), de conceptuele voorloper van wat we nu het
Nationaal Historisch Museum noemen. Ik heb van zijn beeldspraak vaak en dankbaar gebruik
gemaakt.

*

Samuel Huntingtons essay in Foreign Affairs uit 1993, ‘The Clash of Civilizations?’, had
nog een vraagteken waarvan zijn paperback The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order (New York: Simon & Schuster) uit 1996 zich zou ontdoen.

Boiotië, einde van de Bronstijd (12de eeuw v.Chr.)

Hindelopens, Indiaas (sits), Chinees, Japans (porselein), christelijk (bijbelse
voorstellingen op wieg) als zelfs typisch des scheepskapiteins (schilderij van
touwslagerij op bedstedewand), volgens Openluchtmuseumconservator
Ad de Jong,* bij wie ik mij graag aansluit. Het is kortom belangrijker je
bewust te zijn vanuit welk standpunt je kijkt, dan wat je ziet voor een volle,
exclusieve en onveranderlijke werkelijkheid te houden. Gelukkig is deze
cultuuropvatting tegenwoordig wat algemener aan het worden.
Voor beide stellingen gebruikte ik de Farnesische Stier. Ik vond dat een goed
voorbeeld om de culturele complexiteit en chronologische gelaagdheden van
voorwerpen mee te illustreren; een werk met een diepe ontstaansgeschiedenis,
dat zich nu bevindt op een op het eerste gezicht raadselachtige locatie, en dat
vermoedelijk in verschillende periodes op een andere manier gewaardeerd is.
Dingen zijn nooit één ding, maar stapelingen van betekenissen en contexten.
Bovendien is nou uitgerekend dit gekke beeld een zeldzaam voorbeeld van
een object aan de hand waarvan een museum ons bezoekers een hoffelijke
handreiking kan geven waarmee we vat kunnen krijgen op die complexiteit
en gelaagdheid.

*
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De dirigenten van de herinnering, musealisering en nationalisering van de
volkscultuur in Nederland 1815-1940. Nijmegen: Sun 2001
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Men vertelt dat Amphion en Zetus de tweelingzoons waren die het mooie
meisje Antiope zou baren nadat de oppergod Zeus, vermomd als geile satyr,
haar had verleid. Haar vader, die als regent in Boiotië voor de jonge Laios het
koningschap waarnam, was op het vernemen van de zwangerschap van zijn
dochter in woede ontstoken en had haar gedreigd zwaar te straffen. Daarop
was ze de stad ontvlucht en had haar kinderen gebaard, maar ze direct daarna
aan de zorgen van een schaapsherder toevertrouwd op de Kythairon, de
heilige berg van de god Dionysus. Uiteindelijk vond ze in het naburige Sykion
onderdak, waar de dienstdoende koning Epopeus haar trouwde. Anderen
zeggen dat ze niet gevlucht was, maar dat Epopeus haar had ontvoerd.
Hoe dan ook, haar vader trok er met het leger op af, werd daarbij dodelijk
gewond en overleed op de terugweg. Vlak voor zijn dood liet hij zijn broer
en opvolger Lykos zweren zijn eer te wreken en Antiope te straffen. Dat deed
Lykos. Hij trok op tegen de buurstad en slaagde erin de gastvrije dan wel
grijpgrage koning te doden en de stad te verwoesten. Ook wist hij zijn nichtje
Antiope gevangen te nemen. Thuis sloot hij haar op en leverde haar als slavin
over aan de grillen van zijn echtgenote Dirce. Die verdacht haar man ervan
iets met Antiope te hebben gehad. Ze kon dus ook haar jaloezie botvieren.
Na jaren van pesterij weet Antiope aan de nukken van haar wrede tante
te ontsnappen en trekt de bergen in. Daar, op de Kythairon, ontmoet ze
haar inmiddels volwassen zoons. De een een dichter, musicus en denker; de
ander een stoere jager, een echte doener. Ze herkennen haar niet, en zij hen
evenmin. Ze vraagt om onderdak, maar de tweeling vermoedt dat ze een
weggelopen slavin is – wat ook zo is. Ze wijzen haar de deur.
Men vertelt dat Dirce op hetzelfde moment bezig was zich, samen
met een schare vrouwelijke volgelingen, over te geven aan de uitzinnige
rituelen van de wijngod Dionysus – op dezelfde berg Kythairon. Na ruim
wijndrinken plegen deze bacchanten bevangen te worden door enthousiasmos,
een goddelijke razernij die hen ertoe drijft met blote handen levende have
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in stukken te scheuren, meest hertenbokjes maar soms ook mensen. Dirce
loopt, vlak bij de hut van Amphion en Zetus, haar nichtje Antiope tegen
het lijf. Dat komt goed uit: de rijkelijk aanwezige adrenaline in haar systeem
schreeuwt om een wrede handeling, ze is in het vrije veld en ze heeft een
slachtoffer, nota bene de voortvluchtige slavin. Ze is al begonnen met
Antiope’s terechtstelling als de tweeling, door de herder geïnformeerd over
de ware identiteit van hun moeder, tussenbeide komt. Ze bevrijden haar en
binden Dirce met heur haar aan een wilde stier vast. Haar einde komt snel en
is bloederig.
De broers keren zich nu tegen hun oom Lykos. Ook hem zullen ze
ombrengen om het onrecht te wreken dat naar ze zojuist vernomen hebben,
hun moeder al die jaren is aangedaan. Maar dan komt de god Hermes
tussenbeide. De stad hoort door recht en orde, niet door bloedwraak
geregeerd te worden. Lykos wordt gespaard, maar moet het koningschap
aan de broers overdragen. Die gooien en passant Laios, van wie ze het
voogdijschap hebben overgenomen, het land uit.
Men vertelt ook nog dat het niet goed met de tweelingbroers zou
aflopen, en ook niet met hun moeder. Wel krijgt de stad nog muren dankzij
Amphions wonderbaarlijke muzikaliteit. Spelend op zijn lier zingt hij zo
mooi dat de stenen des veld in beweging komen, hem volgen en zichzelf
opstapelen tot geduchte muren met zeven poorten, zo groot is de stad. Zijn
stoere broer Zetus trouwt met het meisje Thebe, naar wie de nieuwe stad nu
genoemd wordt. Amphion zal koning worden en bij zijn gade Niobe vele
kinderen verwekken. Maar hij pocht dat hij meer kinderen heeft dan Leto, de
goddelijke moeder van Apollo en Artemis. Deze godentweeling schiet daarop
al Niobe’s kinderen met pijl en boog dood. Waanzinnig van verdriet, zal
Amphion de hand aan zichzelf slaan.
Zetus overleeft hem niet lang, geknakt van leed om zijn broers dood. En
hun moeder wordt gestraft door Dionysus, want een sterveling kere zich
niet tegen de volgelingen van de god. Gek geworden zwerft ze door heel
Griekenland. De koninklijke opvolger Laios, die uiteindelijk het bewind in

Thebe overneemt, zal door zijn eigen zoon vermoord worden, wanneer ze
elkaar – wederzijds onherkend – bij een fataal kruispunt treffen. De zoon heet
Oedipous. Diens kinderen: Eteokles, Polyneikes, Ismene en... Antigone. Een
orgie van noodlot – wat een zwartgallig verhaal.
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Athene, 409 v.Chr.
Al tientallen jaren woedt in Griekenland de Peloponnesische Oorlog.
Athene ziet zich nu tegenover vrijwel alle andere Griekse steden gesteld.
Reden? Athene is te machtig geworden, heeft zich hautain opgesteld en zijn
bondgenoten gekleineerd, is zich kortom te buiten gegaan aan might is right.
Er ontstaat paniek in Athene, dat ten prooi valt aan volksmenners,
opportunisten en politieke avonturiers. Een ambitieus plan om het machtige
Sicilië te veroveren loopt op een ramp uit. Tienduizenden Atheners kwijnen
als krijgsgevangen dwangarbeiders weg in de steengroeven van Syracuse. Als
ook nog eens een verwoestende pestepidemie in Attica huishoudt beseffen
velen dat deze oorlog niet te winnen is. Zelfs de goden zijn tegen. En de
fakkel van de democratie, pas een generatie daarvoor ontstoken, is gedoofd
in de roep om een sterke man, op een moment dat het internationale
speelterrein veel groter en complexer blijkt dan dat van slechts een enkele stad
in een geïsoleerde landschap.
Op dat moment voert Euripides zijn tragedie* Antiope op, waar de hier
gegeven hervertelling grotendeels op teruggrijpt. De volledige tekst van de
*
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Op de middelbare school was ik een keer ziek, wat eigenlijk nooit voorkwam. Vandaar dat ik
me scherp de verbijstering herinner toen ik bij terugkomst hoorde over een onderwerp dat ik
kennelijk gemist had: de Attische Tragedie. Was er bij oude geschiedenis of bij Grieks, tijdens
mijn absentie, een les besteed aan een ramp die zich in Attica had voltrokken? Wat was
ik misgelopen? Lang verkeerde ik in onzekerheid. Tot we een paar jaar later door de leraar
Grieks werden ingewijd in Euripides, zijn tragedie Bacchanten, en de achtergronden van die
fantastische droomwereld van de Griekse mythen. Van de Griekse tekst begrepen wij in Gym vb
hoegenaamd niets.
Een paar jaar eerder had ik in de schoolopvoering van Antigone een klein rolletje als
blindegeleideslaaf van de ziener Teiresias gespeeld, met bewegende vloeistofdia’s en op de
psychedelische muziek van Pink Floyd. Maar ik had er geen idee van dat dát tragedie was! Pas
veel later zou ik van mijn leraar Grieks, nu universitair docent, dezelfde Bacchanten onderwezen
krijgen.Toen pas begon het me te dagen. Hij zou er nog op promoveren: Hans Oranje, De
Bacchae van Euripides: het stuk en de toeschouwers, Vrije Universiteit 1979.
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tragedie is verloren gegaan, maar de inhoud is redelijk te reconstrueren uit
zo’n vijftig papyrusstukken en -snippers, citaten elders en twee latere maar
ook weer niet zoveel latere Latijnse vertalingen, die ook verloren zijn gegaan
maar waarvan een beschrijving van de plot bewaard is gebleven.
Euripides’ genie ligt niet zozeer in het hoe en wat van de bestraffing van
Dirce. De details daarvan kennen zijn toeschouwers waarschijnlijk wel. Al
sinds Homerus en Hesiodus, wier werk dan al minstens 350 jaar op schrift
bekend is, moeten de avonturen van de Thebestichters, de halfgoddelijke
tweeling, hun Assepoester-moeder en hun boze oudtante Dirce, gemeengoed
zijn geweest – zij het misschien in vele varianten, want zo gaat dat met
mythen.
Euripides’ eigenlijke thema lijkt het twistgesprek te zijn dat Amphion en
Zetus voeren, aan het begin van het toneelstuk. Het onderwerp van het debat
is de onderscheiden aard van de twee jongens. Waar heb je meer aan: aan
kunst, muziek, filosofie – kortom reflectie – of aan het uitvoeren van noeste
daden – actie? De argumenten liegen er niet om. Zetus is het eerst aan het
woord. Als agressief aanklager verwijt hij zijn artistieke en contemplatieve
broer een leven van nutteloosheid. Amphion bewijst zich nooit, krijgt geen
grote dingen voor elkaar. Neen, je moet jezelf juist voortdurend proberen
te overtreffen in dat waarin je uitblinkt, daden stellen! Daarin ligt je
lotsbestemming.
Amphion verdedigt zich bedachtzaam. Van doen alleen maar om te doen
komt louter narigheid. Je bent gek als je je gaat uitsloven wanneer je voor
hetzelfde geld aangenaam en rustig kunt leven. ‘Gelukkig,’ zegt hij, ‘wie
begrijpt hoe de wereld in elkaar zit en zich afzijdig houdt van kwalijke
praktijken, maar juist de aard van de kosmos onderzoekt. Zich afvraagt waar
alles vandaan komt, waar alles heen gaat, en hoe.’
Het is kortom het eeuwige debat tussen politici en de intelligentsia, de
spanning tussen de vita activa en de vita contemplativa. Dat debat woedt in het
Athene van Euripides’ tijd, tijdens een steeds benarder wordende crisis, en
ook ver daarna. Plato laat dertig jaar later een van zijn grote dialogen, de

Gorgias, met een letterlijk citaat uit de Antiope beginnen. De dialoog speelt
zich af tussen de filosoof Socrates, een plagerig vragensteller, en Callicrates,
een formidabel politiek redenaar. Het is niet moeilijk in dit tweetal de posities
van respectievelijk Amphion en Zetus te herkennen. Wat aan de orde is, is
Plato’s experiment als raadgever van een filosoof-koning, zijn vriend Dion in
Syracuse. Kun je handelen en denken tegelijk? Het loopt uit op een drama,
daar in Syracuse.
Mijn oude leermeester en Plato-specialist wijlen prof. Siem Slings wees
erop* dat er in de Gorgias een prachtige Platoonse paradox schuilgaat. Als
de conclusie luidt dat de dichter die de wereld beschouwt, de filosoof, de
intelligentsia bij uitstek, de best gekwalificeerde is voor de uitvoerende macht,
dan zou hij die ook zelf het beste kunnen uitoefenen; maar dan zal hij actief
aan het politieke leven deelnemen en ipso facto geen toeschouwer meer zijn.*
Een tweede thema waar Euripides in zijn Antiope mee speelt, is de
omkering van rollen, en daarmee wellicht met de tragische ironie, want
de spelers hebben het zelf niet door. Zeus verleidt Antiope in de gedaante
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S.R. Slings, The quiet life in Euripides’s Antiope, in H. Hofmann, A. Harder (red.),
Fragmenta Dramatica. Beiträge zur Interpretation der griechischen
Tragikerfragmenten und ihrer Wirkunggeschichte, Göttingen 1991, 237-251.

*

Mijn eigen advieswerk voor musea bevat niet zelden echo’s van dit dispuut. Het voortdurend in
actie schieten van bijvoorbeeld moderne kunstmusea, in hun drang een platform te zijn voor de
kunst van vandaag en morgen, werkt wel eens belemmerend op het rustig nadenken over wat je
al hebt. Het is helemaal niet erg als een museum behalve een proactieve houding wat betreft de
actualiteit ook een bespiegelende houding aanneemt ten aanzien van zijn ingedaalde collecties. Je
krijgt dan een klassiek museum voor de twintigste-eeuwse moderne kunst als pendant van, en in
dialoog gebracht met, een activistisch power house dat kunst van de eigen tijd zo dicht mogelijk
op de huid zit.
De spanning in advieswerk is dan ook niet om de juiste dingen te zeggen (‘doe dit of dat’)
maar om een sfeer en dynamiek te creëren waarin de probleemeigenaren zélf een uitweg gaan
zien. Niet voor niets wordt dat wel eens, gekscherend maar met een serieuze ondertoon, de
Socratische methode genoemd.

van een satyr, de Dionysische volgeling bij uitstek. Haar ontmoeting met
Zeus is niet minder dan een rituele Dionysische paring. Dirce speelt in het
toneelstuk vooral een rol als bacchante, de archetypische partner van de god.
Dat is tevens haar ondergang: ze laat zich meeslepen door ongetemde emoties
en zal door een ongetemde stier worden gestraft. Maar op de achtergrond
speelde ook nog iets anders. Voor Euripides, zijn mede-toneeldichters en
hun publiek was het evident dat de verdeling van macht en recht in de
staat nog niet stabiel was. Euripides’ tragedies gaan vaak over de spanning
tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en het recht van de staat, of, zoals
hier, over de rechtsordeverstorende rol van bijvoorbeeld Dionysus en zijn
volgelingen. Hoe geef je emotie een plaats in een rechtsstaat? Hoe combineer
je innerlijke bevlogenheid met een rationele ordening? In extreme vorm kom
je dit probleem wel eens tegen als de vraag hoe je geïnspireerd, inhoudelijk
leiderschap kunt koesteren in een tot op het bot ontklede, zielloze cultuur van
afrekening en hysterische risicomijding.*

*
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Dit dilemma werd akelig scherp geschetst door J. Riezenkamp in zijn afscheidsspeech als
Directeur-Generaal Cultuur van het Ministerie van ocw op 12-2-2004, Zwaan of Zwaluw?
(zie www.minocw.nl).

Onder de kust tussen Rome en Napels, mei 1788

nieuw Athene maken, vol kunsten en wetenschap. Daarvoor spreken hij en
zijn zoon Ferdinand de kunstschatten aan die de Farneses in Rome hebben
verzameld. Alweer tot afschuw van velen.
Ene Wolfgang von Goethe, terugkerend van een Italiaanse reis en net
op dat moment in Rome, vindt het bijeenbrengen van van alles in een
nieuw, groot koninklijk museum daar te Napels best wel een grote en mooie
onderneming. Maar het moet niet veel gekker worden (‘Konden ze de
Caracalla-galerij uit het paleis meenemen, dan zouden ze ‘t nog doen ook’).

Een feloek ploegt door de golven op weg naar het zuiden. De spitsgatter, die
je gewoonlijk vooral op de Nijl en de kustwateren van Egypte tegenkomt,
blijft vlak onder kust. Er vaart een oorlogsbodem mee, misschien wel
een van de vier nieuwe fregatten die de koning van Napels zojuist heeft
opgetrommeld om de Algerijnse zeerovers een lesje te leren die de kust van
de Middellandse Zee tot nota bene onder zijn eigen neus onveilig maken.
Het zal ruw weer zijn geweest, of misschien is de lading gewoon te zwaar
of onhandig gestouwd, want op enig moment breekt de middenmast van de
feloek af. Het vrachtschip, met een waterverplaatsing van minstens 50 ton,
wordt op sleeptouw genomen door het oorlogsschip.

Dát vervoerde die spitsgatter: de topstukken uit de Romeinse
Farnese-collectie.

De rest van de tocht is al evenmin erg gelukkig. Bij aankomst in Napels
breekt ook nog eens een stuk ‘met een hondje’ van de massieve basis van de
loodzware en erg kwetsbare lading af. Die lading blijft vijf jaar op de kade van
de Riviera di Chiaia staan, in het hart van de stad, tot ontzetting van de velen
die moeten toezien hoe het ding steeds meer beschadigd raakt. Daarna staat
de zaak dertig jaar lang midden in een fontein in de koninklijke tuinen om
pas in 1826 naar een museum te verhuizen.
Maar waaruit bestaat die lading?
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Het zijn de kolossale marmeren beelden van de erven Farnese waar de
nieuwe koning van Napels aanspraak op maakt. Het Koninkrijk Napels, of
eigenlijk het Koninkrijk van de Beide Siciliën, is eeuwenlang speelbal geweest
van allerlei Europese dynastieën: de Anjous, de Aragons, de Oostenrijkse
en Spaanse Habsburgers, de Savoyes, de Bourbons – wie niet eigenlijk?
Uiteindelijk komt het gebied in rustiger vaarwater onder de Spaanse koning,
die ook koning in Zuid-Italië is. Via zijn moeder uit Parma is Karel III de
Bourbon erfgenaam van de laatste hertogen Farnese. Hij wil van Napels een
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Rome, 1546

Zethus et Amphion..., ets met onderschrift op
papier, 1579, Giulio Roberto da Borgo Sancti
Sepulchri, Kupferstichkabinet Kunstmuseum Bazel
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Alexander Farnese, vader van de hertog van Parma en al tien jaar paus onder de
naam Paulus III, wil zijn stadspaleis af bouwen. Al eenendertig jaar lang waren
de beste kunstenaars en architecten in de weer in het lage gedeelte van de stad,
aan de overkant van de Tiber, met zijn Palazzo Farnese. De laatste twaalf jaar
heeft Michelangelo zelf het opzichterschap op zich genomen, en de derde en
hoogste etage erop gezet. Hij bouwde zelfs een brug over de straat erachter,
richting de Tiber, zodat je makkelijk bij de wat landelijker gelegen Villa
Farnesina aan de overkant van de rivier kunt komen. Een heel moderne vondst.
Voor de zoveelste herinrichting van het interieur besluit Alexander de
recente nieuwe vindplaats in het zuiden van de stad te gebruiken, midden
in de resten van een antiek badgebouw. Daar komt imposante antieke
sculptuur vrij, die past bij de huidige smaak. Andere adellijke families, zoals
de keurvorsten van Saksen uit het verre Duitsland, hebben hun slag daar al
geslagen, dus het moet ook hem lukken er iets moois te vinden. Een serie
antieke beelden zal bovendien het aanzien van de familie goed doen.
Alexander laat opgravingen verrichten in wat pas 400 jaar later als
de Thermen van Caracalla geheel zal worden blootgelegd, een immens
badcomplex uit de vroege derde eeuw van de jaartelling en nu verreweg
de grootste in het Romeinse Rijk. Tussen de resten van de twee openbare
bibliotheken die deel uitmaken van het badcomplex-met-winkelcentrum,
vindt hij onder nog veel meer een gigantische Hercules en een aantal grote
fragmenten van mannenlijven en stukken stier. Twee reusachtige granieten
badkuipen uit het thermencomplex kunnen mooi als fonteinen op het pleintje
tegenover zijn paleis dienst doen.
Wat de beeldengroep voorstelt is aanvankelijk helemaal niet duidelijk.
De eerste berichten spreken van een Heracles in gevecht met Minotaurus.
Er wordt ijverig gerestaureerd, maar dat duurt onwaarschijnlijk lang. In
totaal zal de beeldengroep niet minder dan zes keer aan restauratie worden
onderworpen.

Kaap Misenum, tussen 77 en 79 na Chr.

Alexander maakt dat allemaal niet meer mee. Drie jaar na de vondsten in
de Thermen van Caracalla overlijdt hij. Nogal roemloos eigenlijk: ruzie met
zijn kleinzoon – diens vrouw Margaretha zou nog een tijdje landvoogdes van
de Nederlanden zijn – over de erfenis van zijn, Alexanders, zoon die naar
verluidt door toedoen van de Franse koning is vermoord. Bij het scheiden van
de markt bepaalt de paus wel dat zijn collectie ten eeuwigen dage in Rome
moet blijven.
Het zal dertig jaar duren voor er een eerste restauratie van de
beeldengroep naar buiten komt. Maar het is eerder een reconstructie, want
er is van het origineel niet veel meer over dan een grillig versierde basis met
daarop het onderlijf van een grote, naakte vrouw en een zittend ventje, en
verder een hoop membra disiecta: een staande vrouw en drie torso’s, een van
een stier en twee van mannen. Om er een geheel van te maken zal er ijverig
worden aangevuld en bijgevijld, ook aan en tussen stukken die niet passen.
Een gedetailleerde ets door Giulio Roberto da Borgo zal vanaf 1579 een
wereldsensatie worden.* De grootste beeldengroep van de christenheid! Een
monumentale antieke fonteingroep! Maar bij gebrek aan een echt fontein in
het renaissancepaleis te Rome zal het beeld decennialang niet verder komen
dan een rommelkot achter in de Farnese-tuin, tot gramspoed van vele
kunstlief hebbers.

26

*

Zelfs Rubens en Adriaen de Vries waagden zich aan respectievelijk tekeningen en bronsjes
van de stier.
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Na een succesvolle militaire carrière, waarbij hij als adjudant van Corbulo
ook nog de lage landen aandeed, wijdt Gaius Plinius Secundus zich aan de
wetenschap. Die hobby had hij opgepakt onder Nero, toen het verstandig
was als publiek functionaris je neus te drukken. Hij weet zijn interesse nu te
combineren met een nieuwe functie als commandant van de keizerlijke vloot
bij Misenum, aan de baai van Napels. Als hij al gedacht heeft dat dit een
sinecure is, dan vergist hij zich.
Op de 25ste augustus van het jaar 79 is hij ooggetuige van de fatale
uitbarsting van de Vesuvius. Hij moet in actie komen, doet dat ook, maar
overleeft het niet. De vulkaanramp heeft hem gestoord bij het werken aan
een omvangrijke encyclopedie, waarvan de eerste tien delen net uit zijn.
De rest blijft onaf en zal door zijn neef en naamgenoot Plinius (de Jongere)
uiteindelijk postuum worden gepubliceerd.
In deze Naturalis Historia behandelt Plinius de Oudere in deel 36 ook
de natuurlijke historie van gesteente, wat hij aangrijpt om de in zijn tijd
beroemdste beeldhouwers en hun werken te inventariseren. Eerst spreekt hij
over de Griekse kunstenaars Phidias, Praxiteles en Skopas, daarna klaagt hij
over het lastige feit dat het nà deze grootheden vaak niet een maar meerdere
kunstenaars zijn die voor een werk tekenen. Je weet niet meer wie je nou
waarom moet prijzen! Dat geldt bijvoorbeeld voor de Laokoön-groep, door
drie beeldhouwers gemaakt, maar wel het beste kunstwerk ter wereld, ‘verre
te prefereren boven alle schilderkunst en beelden in brons’. Heel precies somt
hij vervolgens op wat er aan Griekse beeldhouwkunst in Rome zelf te zien is.
Zo beschrijft hij ook de collectie van ene Asinius Pollio, een tijdgenoot
van Caesar die de eerste openbare bibliotheek in Rome heeft opgericht in een
bijgebouw van de Vrijheidshof (het Atrium Libertatis) tegen de helling van
het Capitool vlak bij het Forum Romanum. Daar hielden de censoren hun
archief bij, zoiets als de burgerlijke stand maar waar ook het burgerrecht werd
toegekend aan niet-Romeinen en ex-slaven. Een belangrijke plek dus.

Rhodos, 159 v.Chr.

Op eigen kosten had Pollio, een politicus en veldheer, daar een ruim met
kunstwerken aangeklede Griekse en Latijnse bibliotheek ingericht. Deze
Pollio nu, weet Plinius, was acris vehementiae geweest, een gedreven man,
wat in deze context misschien wel als ‘enthousiast kunstverzamelaar’ is op
te vatten. En hij wilde dat men zijn monumenta – waarvan niet duidelijk is of
Plinius met dat woord op zijn kunstwerken dan wel op zijn bibliotheek-metmuseum doelde* – met eenzelfde geestdrift zou waarderen. Een aanstekelijk
collectioneur met een verheffingsmissie dus. Vervolgens somt Plinius een
aantal kunstwerken op die daar te zien zijn.
Daaronder noemt hij er een met ‘Amphion, Zetus, Dirce, een stier en
een touw, uit hetzelfde stuk marmer, gemaakt door Apollonius en Tauriscus,
helemaal uit Rhodos naar Rome overgebracht’. Plinius voegt over deze twee
kunstenaars, die nergens anders in de antieke literatuur vermeld worden, nog
een anekdote toe. ‘Ze plachten een wedstrijdje te doen om de mensen te laten
zeggen dat ze wel de zoons van Menecrates leken, terwijl hun natuurlijke
vader toch Artemidoros was.’ Ook deze concurrerende vaders worden nergens
anders in de antieke bronnen genoemd, maar de strekking van de opmerking
is duidelijk. De heren beeldhouwers wilden hun bewonderaars laten denken
dat ze leerlingen waren van, wellicht, een groot kunstenaar van de vorige
generatie. Was het immers geen tour de force dat het hele kunstwerk ‘uit één
stuk marmer’, dan wel het touw ‘uit hetzelfde stuk marmer’, wat iets anders
betekent maar wellicht op hetzelfde neerkomt, was gehouwen?
Als deze Plinius-passage rond 1575 in verband wordt gebracht met de
brokken marmer die dertig jaar eerder uit de Thermen van Caracalla omhoog
zijn gehaald, is de cirkel rond. Ze horen bij elkaar, en ze stellen samen de
bestraffing van Dirce voor! Maar is het nou hetzelfde beeld als Plinius
beschrijft? Waarom noemt hij bijvoorbeeld Antiope niet?
*
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Taalkundig gezien zijn monumenta allereerst bewust opgerichte gedenktekens die iets of
iemand memoreren, en pas daarna opmerkelijke bouwsels van allerhande soort, inclusief
beelden. Tegenwoordig is de volgorde omgedraaid. De daaruit voortvloeiende begripsverwarring
speelt menigeen, ook de clientèle van Gordion, wel eens parten.

Rhodos, een van de grotere eilanden in de Middellandse Zee, vlak voor de
zuidwesthoek van Anatolië, kiest eieren voor zijn geld na de verwoestende
oorlogen die volgden op de dood van Alexander de Grote in 323 v.Chr.*
Anderhalve eeuw hebben de Opvolgers geruzied over de erfenis van
Alexander, een gebied dat zich van de Balkan tot aan de Himalaya
uitstrekt. Eerst ging het de verschillende generaals (‘Vrienden’) om de
alleenmacht. Toen het niemand lukte die te krijgen verdeelden ze de wereld
maar onder elkaar. Antigonus bleef thuis in Macedonië, Ptolemaeus zette
de dubbele kroon van Boven- en Beneden-Egypte op, terwijl Seleucus zich
meester ging noemen in Anatolië en het Nabije Oosten - het veel te grote
Perzië had hij maar opgegeven.
Alleen aan zijn noordrand bleef het hommeles. De Seleuciden, zoals
zijn opvolgers bekend staan, lieten daar graag allerhande bufferstaatjes toe:
Bythiniërs, Cappadociërs, Armeniërs, Parthen en ook die nieuwkomers, de
Galliërs of Galaten. En laten we het minikoninkrijkje Pergamon niet vergeten,
met zijn slimme bestuurders en uitgekookte handelaren. Die omzeilden
handig het Egyptische monopolie op papyrus door de leerbewerking te
innoveren en het product naar hun eigen stad te noemen: perkament!
De steden en eilanden in het oude Griekenland ten slotte zijn zogenaamd
onaf hankelijk gebleven. Maar die vonden het wel zo verstandig om telkens
allianties met grotere spelers te sluiten. Zo vormt het eiland Rhodos voor het
Ptolemaeïsche Egypte een handelsbastion in het hart van de Griekse wereld,
*
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Toen Alexander in 330 v.Chr. in de stad Gordion overwinterde, in het binnenland van
Anatolië, probeerde hij daar de knoop in de touwkluwen te ontwarren waarmee de beroemde kar
van koning Midas’ vader Gordios aan een zuil was vastgemaakt. Een lokale legende beloofde
dat wie daarin slaagde, heer en meester van de wereld zou worden. ‘De legende vertelt niet hoe
de knoop ontward moet worden’, sprak Alexander, hieuw de knoop met zijn zwaard door en
veroverde in een mum van tijd de hele toenmalig bekende wereld. Gordion Cultureel Advies hakt
geen culturele knopen door – het helpt instellingen de knoop in de gaten te krijgen.
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en ook nog een mooie uitvalsbasis voor eventuele militaire interventies
– je weet maar nooit. Maar alle steden kijken telkens ook naar die nieuwe
macht in het westen, Rome. Dat wil nog wel eens tussenbeide komen als
het niet botert tussen de rivalen. Rhodos maakte daar handig gebruik van.
In 164 v. Chr. heeft het een mooi verdrag met Rome gesloten, waardoor
het snel tot een van de grootste buitenlandse universiteitssteden aan het
uitgroeien is. De Romeinse jeunesse dorée kan er haar opleiding waardig
voltooien.
De betrekkingen met de meeste andere steden en rijken lopen vanaf dat
jaar prima. Van de Pergameense koning Eumenes en zijn broer Attalos, die
hen twintig jaar terug al hadden geholpen tegen de lastige steden op de
Anatolische zuidkust, krijgen de Rhodiërs nu zelfs geweldige graanleveranties,
en ook nog een nieuw Dionysustheater van het luxueuze marmer dat op het
eiland zelf helemaal niet voorkomt. Moeten ze niet eens wat terug doen?

mooi hun morele voortreffelijkheid uitdragen. Een van de reliëfs toont
de bestraffing van Dirce door de twee stichters van Thebe, Amphion en
Zetus. Ook zij zijn broers, een tweeling, met tegengestelde of, liever gezegd,
aanvullende karakters. De een denker, de ander doener. En net als de
koningsbroers zijn ze in een rechtvaardige woede ontstoken over een grof
onrecht hun moeder aangedaan.
Die wrekende broederliefde lijkt de Rhodiërs een mooi thema voor
een kunstwerk om hun nieuwe vrienden mee te eren. Waarom geen beeld,
natuurlijk van exotisch marmer, waarmee ze de uitnemende kwaliteiten van
de Attaliden publiekelijk erkennen? En wel zo groot uitgevoerd dat je het
eenvoudigweg niet kunt negeren. Kopen ze hiermee de welwillendheid van
het machtige Pergamon? In elk geval laten ze beeldhouwers komen die mooi,
modern werk afleveren en de stijl volgen van het net door Eumenes zelf gerea
liseerde Zeus-altaar in de bovenstad van zijn Pergamon, het nieuwe Athene!

Pergamons koning Eumenes en zijn jongere broer Attalos hebben het goed
voor elkaar. Ze hebben de Romeinen geholpen tegen de Macedoniërs en
de Seleuciden, en mogen als dank de baas in Centraal-Anatolië spelen. Een
sterke vriend in het oosten, dat is wat Rome wil.
Eerst is de oudere Eumenes, een intelligent en genereus man,
alleenheerser. Hij kan zijn liefde voor de kunsten en wetenschappen
uitleven door de wat martialer uitgevallen Attalos het uitvoerende werk op
het slagveld te laten doen. Hun verbondenheid als broers gebruiken ze als
propaganda. Ze staan zich voor op hun voorbeeldige moederliefde, en de
bijnaam van Attalos wordt al snel Philadelphos: broedervriend. Hun band
wordt zo hecht dat Attalos uiteindelijk ook officieel co-regent wordt, en na
Eumenes’ overlijden ook maar diens weduwe trouwt.
De broers hebben al eens ter ere van hun moeder Apollonis een tempel
laten bouwen, in haar geboorteplaats Kyzikos. Op negentien reliëfs aan de
zuilen daarvan staan allerhande mythische variaties op het thema kinderlijke
piëteit, elk met een toepasselijk gedicht erbij. Daarmee kunnen de broers

Deze reconstructie, want dat is het, van de omstandigheden waaronder
de beeldengroep is gemaakt die Plinius in Rome zag, is op vrijwel niets
gebaseerd. Over de cultuurhistorie van Rhodos is bepaald weinig bekend,
behalve gedetailleerde, oersaaie militaire feiten die Romeinse schrijvers veel
later optekenen. Ook naar de precieze relatie tussen Pergamon en Rhodos
is het gissen. Zelfs de propagandistische gelijkstelling van de Pergameense
koningen met de mythische Thebaanse broers berust op speculatie.
Het enige onomstotelijke feit is dat Plinius een beeld beschrijft,
voorstellende ‘Dirce’s Bestraffing’ en naar verluidt ‘uit Rhodos’. Maar of dat
laatste echt zo is en wat dat betekent is koffiedik kijken. In Rhodos zelf is
er niets van terug te vinden, en ook in Kyzikos is geen tempel uit deze tijd
bekend. Alleen de teksten van de negentien gedichten zijn overgeleverd, in
een poëziebloemlezing van duizend jaar later.*
*
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De beroemde Anthologia Palatina, een in mijn studententijd nog steeds bijna verboden vrucht,
want de bundel stond vol erotische en pornografische epigrammen, waaronder de scabreuze
homo-erotica van Straton van Sardis.

Rome, 39 v. Chr.

De datering in 159 v.Chr. is gebaseerd op twee aannames. Een beeld dat naar
de broers en hun moeder verwijst, moet bedoeld zijn geweest om het drietal
te paaien en zal daarom vast nog gemaakt zijn tijdens het leven van de oudere
Eumenes, die net als zijn moeder in 159 v.Chr. overleed. En de Rhodiërs
moeten een reden gehad hebben; het is onwaarschijnlijk dat de koninklijke
broers aan monumentale zelfverheerlijking hebben gedaan (want zoiets
zouden alleen Romeinse keizers doen – veel later dus).
Als de eilandbewoners het beeld hebben laten maken, dan kan dat uit
dank voor de Pergameense ruimhartigheid in 159 v.Chr. zijn geweest. Maar
eigenlijk hebben we geen idee.

Vijf jaar geleden is Julius Caesar smadelijk vermoord. Hij had zich net tot
dictator voor het leven laten uitroepen, wat in het republikeinse Rome
politiek uiterst incorrect was. De daders, M. Junius Brutus en G. Cassius
Longinus, kiezen het hazenpad, uiteindelijk naar Klein-Azië. Caesars
aangenomen zoon, de negentienjarige Octavianus, laat het er niet bij zitten.
Hij vormt een driemanschap met de gevierde, maar enigszins zotte generaal
Marcus Antonius en de wat bleke politicus Lepidus. Met z’n drieën moeten
ze in staat zijn de orde thuis te handhaven én de Caesarmoordenaars te
pakken te krijgen. Dat lukt hun inderdaad, maar niet dan nadat Brutus en
Cassius flink hebben huisgehouden. Brutus plundert Lycië, terwijl Cassius
zich vergrijpt aan het eiland Rhodos. Latere commentatoren zullen dit als
een schoolvoorbeeld van schandalige kunstroof aanhalen, hoewel het bepaald
niet ongebruikelijk was dat veldheren zich al doende aan exhibitionistische
zelfverrijking te buiten gingen. De heren worden, het is bekend, finaal in de
pan gehakt door Octavianus en Marcus Antonius, bij Philippi, in 42 v.Chr.
Tussen de twee overwinnaars zal het niet boteren, ook dat is bekend.
Tot de partijgangers van Marcus Antonius behoort ene Asinius Pollio.
Hij is van onduidelijke komaf, waarschijnlijk plebejer,* maar brengt het
in de spannende jaren rondom Caesars einde snel tot de hoogste ambten:
legaat, tribuun, gouverneur. In 40 v.Chr. bekleedt hij zelfs even het ambt
van consul, hem nog beloofd door Caesar zelf. Hij schijnt een veelbelovend
*
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De sjeu zit niet in de feiten, maar in de inkleuring daarvan. Een plebejer wiens voorouders
nooit een openbaar ambt hebben bekleed maar die het zelf toch ver schopt, blijft desondanks
een homo novus, een beetje nouveau riche, waar flink op wordt neergekeken.Combineer dat
met de tegenstelling tussen wuft en behoudend, tussen showy en zwarte kousen, en het verhaal
krijgt een heel andere lading. Octavianus begint als bepaald wuft maar eindigt in zijn zelf
geregisseerde publieke imago als ultra-orthodox, zouden we nu zeggen. Hier wreekt zich het feit
dat archeologie graag een neutrale discipline is. Hele betekenisdomeinen glippen daarmee tussen je
vingers door. Want er is toch een stevig verschil tussen horeca en Jamie Oliver.

Rome, 1995

talent te zijn geweest. In elk geval bewerkstelligt hij een tijdelijke verzoening
tussen de aartsrivalen Octavianus en Marcus Antonius. De dichter Vergilius
draagt tijdens die troebele jaren maar liefst twee van zijn grotere pastorale
gedichten aan Pollio op, kennelijk om geen partij te hoeven kiezen tussen de
kemphanen en toch fijn te getuigen van zijn hoop op een stralende toekomst
onder welk van beiden dan ook.
Het politieke kruitvat zal Pollio te ingewikkeld zijn geworden, want hij
kiest snel voor een burgerlijk en artistiek leven, vol literaire soirees (hij zal
er Vergilius lanceren) en schrijft ook zelf. Met de buit van zijn veldtochten
kan hij goede sier maken. Zo bekostigt hij de herbouw en uitbreiding-metbibliotheek van het Atrium Libertatis, het kantoor van de burgerlijke stand in
Rome, met de vangst die hij tijdens een veldtocht op de Balkan in Dalmatië
heeft binnengehaald, meldt Livius, weer een andere Romeinse historicus.

De al niet zo nieuwe en al evenmin bijzonder jonge directeur van het
Deutsches Archäologisches Institut te Rome, Bernhard Andreae, zal zich
hebben geërgerd. De doyen van de klassieke archeologie, sinds elf jaar
op de belangrijkste positie die een geleerde in de Altertumswissenschaften
zich kan dromen, heeft veel gepubliceerd en, veel belangrijker, dat was
altijd het beste van het beste. Voor alle studenten archeologie in Europa
is zijn tweedelige, geïllustreerde Romeinse kunstgeschiedenis verplichte
examenstof. Ook zijn andere prachtuitgaven zijn wereldberoemd, zoals die
over Romeinse beeldhouwkunst, Etruskische schilderkunst, de leeuwenjacht
en het Alexandermozaïek, wat niet al. Maar net nu hij besloten heeft om na
zijn pensionering later dit jaar te gaan werken aan een vuistdikke band over
Hellenistische beeldhouwkunst, promoveert er een jonge onderzoeker op die
verdraaide Farnesische Stier in Napels.* Terwijl hij, Andreae, juist heeft bedacht
dat het ding geen Romeinse kopie is uit de tijd van de bouw van de thermen
van Caracalla, uit 215 na Chr., maar een wellicht zo’n honderdvijfenzestig jaar
ouder object, uit rond 50 na Chr. Dat zit zo.
Voor de late datering lijkt veel te zeggen. Het beeld is in keizer Caracalla’s
monsterbadgebouw gevonden en hij en diens broer Geta vonden het
belangrijk als gezamenlijk optredend duo gezien te worden. Bovendien
koesterden ze hun moeder Julia Domna, zoals bekend de machtigste vrouw
die het Romeinse Rijk ooit zou kennen, buitengemeen, althans voordat ze
het rijk, dat ze eerst samen bestuurden, uit pure broederhaat in tweeën

Maar Dalmatië is geen Rhodos. Het beeld van Dirce’s bestraffing dat Plinius
een eeuw later in Pollio’s collectie aantreft, moet wel van de erven Cassius
komen. Tenminste, als je ervan uitgaat dat het er niet toevallig later in
verzeild is geraakt. Dat kan best gebeurd zijn, maar dan verliest het verhaal
elke grond.
Een andere link met Rhodos is er niet. En het zal niet ongehoord zijn geweest
dat Marcus Antonius uitgerekend zijn loyale en kunstminnende volgeling
Pollio laat meegenieten van het artistieke deel van de Rhodische plunderbuit.
Antonius staat niet bekend als een bijzonder minnaar van kunsten en
wetenschappen, integendeel. Hij had meer aan cash (een van de redenen om
het met Cleopatra aan te leggen) en mooie vrouwen (een andere reden om het
met haar aan te leggen; daarbuiten kreeg hij nog eens acht kinderen bij vier
opeenvolgende wettige echtgenotes).
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Dát kan de reden zijn geweest dat dat beeld in Rome was, als het inderdaad
uit Rhodos kwam. Maar misschien ook niet, wie weet.

*
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Tentoonstellingscatalogus van restauratieproject: C. Kunze, P. Zanker, G. Prisco, Il Toro
Farnese. La montagna di marmo tra Roma e Napoli, Napels 1991. Zeven jaar later komt
Kunzes proefschrift uit als bijlage bij het dai-jaarboek: Christian Kunze, Die Farnesische
Stier und die Dirkegruppe des Apollonios und Tauriskos. Berlin 1998. Hierop heb ik
mijn research grotendeels gebaseerd.

knipten. De onderlinge hartelijkheid alsmede het respect voor hun moeder
die ze daarvóór promootten, worden goed ondersteund door de symboliek
van Amphion en Zetus in de Farnesische Stiergroep.
Maar Andreae heeft iets veel aardigers ontdekt. De tweede vrouw in de
beeldengroep, Antiope, heeft veel weg van een Vestaalse priesteres, of zelfs
van een godin. Nu is die figuur er vast later bijgezet, want in de originele
beschrijving van Plinius ontbreekt ze. En er is een keizerlijk duo dat veel
meer in aanmerking komt dan Caracalla en Geta. Dat zijn keizer Claudius
en zijn betreurde want te jong gestorven broer Germanicus, de oogappel van
grootvader Augustus. Hun moeder Antonia was de dochter van Augustus’
zuster Octavia, die getrouwd was met die gekke Marcus Antonius. Die laatste
had ook nog iets met de Antiope-mythe gehad, want was er geen kuras van
Antonius bekend met een af beelding van uitgerekend dat Dirce-verhaal
(waarin de drager zich gelijkstelde aan de god Dionysus), en had hij dat
beeld niet zelf met de buit van Cassius meegekregen? En kent niet iedereen
de gelijkstelling van stammoeder Antonia van de Claudische dynastie, die
als eerste de vergoddelijkte status augusta kreeg, met venus Genetrix, de
mythische stammoeder van het Julisch-Claudische huis? En leek die tweede
vrouw in de beeldengroep niet sprekend op venus Genetrix? Nou dan! Hij
schrijft er meteen een boekje over.*

Dateren doe je met het jongste element. De een vindt dat in
de kop van het beest, die stilistische parallellen heeft uit de tijd
van keizer Claudius (41-54 na Chr.). De ander kijkt naar
de boortechniek voor het stierehaar: op zijn vroegst Antonijns
(140-180), wat zou kloppen met de afwerking van dameskleding en rotspartij en überhaupt met het soort genrefiguren als
het herdersjongetje rechts voor. Wie het weet mag het zeggen.

Het is in elk geval een Romeinse kopie van een Hellenistisch origineel dat
oorspronkelijk naar verluidt op Rhodos stond en later wellicht naar Rome
kwam, waar het door Plinius gezien en beschreven is. Maar aangezien
de tweede vrouw door Plinius niet genoemd wordt, kan wat hij zag niet
identiek zijn geweest aan de beeldengroep, of eigenlijk de brokstukken, uit de
Thermen van Caracalla die thans te bewonderen zijn in Napels.

Het gevolg van Andreae’s idee* zal zijn dat er twee dateringen voor de
Farnesische Stier gangbaar worden: ofwel hij stamt uit de vroege derde eeuw
ofwel uit het midden van de eerste eeuw, beide na Christus natuurlijk.*
*	Voor
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B. Andreae, Der Farnesische Stier: Schicksale eines Meisterwerkes der pergamenischen
Bildhauer Apollonius und Tauriskos von Tralleis, Freiburg: Rombach 1996.

*

B. Andreae, Skulptur des Hellenismus, München: Hirmer Verlag 2001.
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of na: een heikele kwestie. In 1996 voerde het nipo voor het Archeologisch Informatie
Centrum waarvan ik toen hoofd was, een bevolkingsonderzoek uit onder 4000 Nederlanders
naar wat we nu historisch besef zouden noemen. Voor tweederde van de bevolking bleek
dat bewustzijn niet verder terug te gaan dan de tijd van de geboorte van de grootouders. Elke
verwijzing naar een eerder tijdstip, jaartal of eeuw, was onze conclusie, moest dus in een zwart
gat vallen. Maar als aankomende archeologen hadden wij ook zelf vaak in het duister getast of
professor, wanneer die tweede eeuw zei, nou voor of na Chr. bedoelde.

Warschau/Moskou/Rome, 1897

vreselijk uit te halen tegen de heidense Romeinen. Hij had in zijn eerste brief
aan de Korinthiërs beschreven hoe christenvrouwen ‘als Danaïden en Dircae’
na vreselijke en onuitsprekelijke martelingen in de arena’s werden vervolgd.
En ook wist hij dat ze in hun geloof erg standvastig waren. Hoe zwak ook van
lichaam, hun wachtte een nobele beloning! En dat ze Dircae genoemd werden,
kon toch alleen maar slaan op een foltering die uit de antieke mythen bekend
was: aan woeste stieren worden vastgebonden tot de dood erop volgt.
Dus schildert Siemiradzki een veertien vierkante meter groot monsterdoek
waar een en ander goed op te zien is. Eigenlijk de contramal van het beeld
in Napels, en van vergelijkbare afmetingen. Daar het begin van de verdiende
wraak, hier het eind van de onverdiende bestraffing. De keizer is uit zijn
loge naar beneden gedragen, heeft zijn draagstoel verlaten om van dichtbij,
met een mix van walging en fascinatie, het wonderbaarlijk ongeschonden
lijk te bekijken van het wonderbaarlijk mooie christenmeisje, de met een
welgemikte speer achter de schouder doorspietste stier er zieltogend naast.

De 53-jarige schilder Henryk Hector Siemiradzki was wereldberoemd
geworden toen hij de Russische inzending mocht verzorgen voor de Parijse
Salon van 1878. Het werd zijn stuk Levende toortsen voor Nero, van twee jaar
eerder, waarvoor hem maar liefst 120.000 francs zou worden geboden. Daarop
had hij kans gezien de gruwelen die de vroegchristelijke martelaren onder
keizer Nero moesten ondergaan, in een verantwoord historiestuk weer te
geven. De ophef die dat veroorzaakte, had zeker te maken met zijn keuze om
op het doek niet de aan kruisen genagelde en in met olie doordrenkte lappen
gewonden christenen centraal te stellen, maar bijna de volle breedte van het
blikveld te reserveren voor de wulpse verdorvenheid van de Romeinse beulen,
lui achterover hangend tussen uiterst schaars gekleed vrouwvolk en zwelgend
in barbaars-wellustige voorpret bij het komende schouwspel. Op drie bij
zeven meter knalde dat de toeschouwer onontkoombaar in het gezicht. Maar
Siemiradzki wilde het doek niet verkopen. Het was, vond hij, beter op zijn
plaats in het nieuwe en eerste Nationale Poolse Museum, in Krakow.*
Nu, negen jaar later, pakt hij het thema weer op. Er was nog een passage
in de antieke literatuur die de wandaden van de heidense wereld jegens de
christenen mooi illustreerde. Met een passende historieschildering kon hij
zijn reputatie nog verder verbeteren, hoewel hij al lid was van de academies in
St. Petersburg, Berlijn en Stockholm, en ook al drager van het Franse Légion
d’Honneur. Wat wilde een kunstenaar nog meer?
De passage in kwestie vond hij bij de heilige Clemens van Rome, een
tijdgenoot van Paulus in de latere eerste eeuw na Chr. Deze kerkvader placht
*
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In Historisch Nieuwsblad (2008/10, 18-25) beschrijft Afke Toolen keizer Trajanus’
opmerkelijke lankmoedigheid jegens de vroege christenen. Als illustratie van de wreedheid van
zijn voorgangers gebruikt ze Siemiradzki’s Toortsen – maar spiegelbeeld verkeerd afgedrukt
(zodat je met de martelaren mee naar de keizer kijkt in plaats van andersom), zonder titel en
met als bijschrift Verbeelding van de spreekwoordelijke decadentie van de Romeinen.

Dit was de tijd, tweede helft negentiende eeuw, van een zeer breed gevoelde
aversie tegen dat ondraaglijke mengsel van Romeins imperialisme en
heidendom, met grote weerklank in vooral de popular culture. Hadden we niet
net het juk van het imperiale Frankrijk afgeschud? Werd het niet tijd voor
natievorming op hernieuwd geschoeide, christelijke leest? Een ogenschijnlijk
onschuldig boek van de welbespraakte aartsdeken van Westminster,
F. W. Farrar, over de vroege dagen van het christendom, kende tientallen
edities, hoewel alleen al de ingekorte paperbackuitgave bijna achthonderd
bladzijden dik was.* In de eerste drie hoofdstukken schotelt Farrar zijn publiek
de pagane verdorvenheid in de allersmakelijkste details voor. Gedegenereerd,
wreed en bloeddorstig, wellustig, corrupt, echtbrekers, bewust kinderloos
*
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Frederic William Farrar, The Early Days of Christianity, Londen, volgens de catalogus van
de Koninklijke Bibliotheek waarschijnlijk uit 1874. De bekendste editie in twee delen is die uit
1882. De paperback is uit 1883.
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Een christelijke Dirce, 1897, olie op doek,
Henryk Siemiradzki, Nationaal Museum
Warschau, 263 x 534 cm

ook nog, en de opvoeding van het schamel aantal resterende kinderen
opdragend aan eerst de ‘meest nutteloze en afgeleefde’ slaven en later, with
results too fatally obvious, aan ‘gladde, geslepen en verworden Griekjes’ – hij
kan geen genoeg van adjectieven krijgen. Het toppunt van slechtheid, op
gezag van Tacitus, is natuurlijk Nero, de ware antichrist. Daarna volgen
honderden bladzijden die de deugden van de martelaren breed uitmeten.
Het christendom, kortom, is geen contingente, historische ontwikkeling
uit een pluriforme samenleving, maar een noodzakelijk moreel reveil uit
een diep gevallen wereld, luidt de onontkoombare conclusie. Dat is terug te
zien in de populaire literatuur en in de beginnende massamedia. De vurige

pleidooien tegen de decadentie van de heidense antieke wereld en de gevaren
van de imperiale macht zijn niet aan te slepen: The Last Days of Pompeji (1834),
Hypatia (1853), Ben-Hur, a Tale of the Christ (1880), Marius the Epicurian (1885),
en The Sign of the Cross (1895). In het misschien wel beroemdste product in
dit genre, Quo Vadis: een verhaal uit de tijd van Nero, fileert de Poolse auteur
Sienkiewicz in 1895 de wulpse en monsterachtige Nero tot op het bot, met
een ontknoping uit de mond van diens arbiter elegantiae, de meester van de
goede smaak Petronius, die het jonge christendom de lauwerkrans verleent.
Maar tegelijk zijn dubbelzinnigheid en voyeurisme nooit afwezig: de
stinkende vrucht is ook onweerstaanbaar.*

*
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In 2002 bedacht ik op verzoek van het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Fig
Leaves in Paradise, over de dubbelzinnige relatie die Europa al 500 jaar lang heeft met de
Oudheid als bron van zowel erotisch verlangen als van morele afschuw. De bijna gelijktijdig
ontwikkelde en later zeer succesvolle tentoonstelling 100.000 jaar sex in het Drents Museum
doorkruiste de realisering van onze plannen.

Europa, 16de tot 21ste eeuw

vormgevoel kan de marmeren explosie van de Farnesische Stier op appreciatie
rekenen. De schuin achterover vallende, halfnakende Dirce kan in al haar
(gereconstrueerde) geëxalteerdheid zó op de barokke gevel van Borrimini’s St.
Agnes-kerk aan de Piazza Navona.
Maar dra keert het tij. In de achttiende eeuw, in het voetspoor van de
grote Winckelmann die de verstilde Apollo van Belvedere tot ideaalbeeld, als
het ware tot Inbegriff van de Griekse oudheid uitriep, begint men geheel
nieuwe aspecten te appreciëren, wat heet, te ontdekken. Edele eenvoud, stille
grootsheid, de waarheid van het gevoel, daar gaat het om. Bijgevolg zakt
de Stier snel en diep in ‘s mensen achting. Het kan niet anders dan ‘een laat
werk’ zijn, of eigenlijk Romeins (‘slecht’) zonder Griekse voorlopers (‘goed’).
Sommigen noemen het werk zelfs een smakeloze pastiche, een mengelmoes
van antiek en modern. Het geprefereerde camerastandpunt is daarom van
links voor: dan zie je de wellicht later, in de Romeinse tijd, toegevoegde
tweede vrouw niet.* Daar komt nog bij dat de mensen niet alleen zien wat ze
zien, maar ook wat ze denken te zien: morele lessen, deugd, verheven thema’s.
En die ontbreken in de groep, althans als je de verfijndere toespelingen op de
deugden van Zetus en Amphion mist. Wat men ziet is brute wreedheid, blinde
wraakzucht, onvermurwbaar geweld. Zeker geen verheffend thema: ‘entirely
divorced from any moral significance’.
Maar ook dat tij keert. Op de golven van het enthousiasme waarop in
de negentiende eeuw fel realistische kunstenaars als Dickens, Hugo en later
Zola kunnen rekenen, wordt ook de Farnesische Stier herontdekt. Wat een
drama, wat een meeslepend narratief, wat een passie! In een museumgids
uit 1911 heet het zelfs: ‘In zijn gedurfdheid, levensechtheid en meesterlijke
energie, gepaard aan gratie en schoonheid, kent dit beeld zijn weerga niet.’
Een welsprekende echo van die waardering is de bronzen Dood van Dirce, in
hetzelfde megalomane formaat van meer dan 2,5 meter, gemaakt door de
Engelse beeldhouwer-atleet Charles Lawes-Wittewronge, tweede baronet van

In zijn biografie van Michelangelo beschrijft Giorgio Vasari het bijzondere
enthousiasme waarmee de vondst van de Stier in 1546 werd begroet:
‘In de thermen van Antoninus was een blok marmer gevonden,
waarvan elke kant zeven el mat en waarin de antieken in reliëf een
Hercules hadden gehouwen die boven op een berg de stier bij de
hoorns hield, daarin bijgestaan door een andere figuur, en rondom de
berg allerlei figuren van herders, nimfen en dieren – beslist een werk
van een buitengewone schoonheid, zo volmaakt waren die figuren,
gehouwen uit één enkel hard stuk steen, waarvan men meende dat
het als fontein had gediend. Michelangelo adviseerde deze steen
naar de tweede binnenplaats [van het Palazzo Farnese] te brengen en
hem daar te restaureren om hem weer water te laten spuwen, net als
vroeger. Dit vond men een uitstekend idee.’*
Nog groter is de bewondering voor de conceptuele en technische virtuositeit
als de Bestraffing van Dirce dertig jaar later geheel is gereconstrueerd en
aangevuld zoals men denkt dat het moet. Alle koppen worden in de stijl van
de vroege derde eeuw na Chr. bijgemaakt, en de fel bewogen houdingen
waar nodig en mogelijk nog eens aangezet. Is dit niet de tijd van het
maniërisme, dat van kunstenaars het uiterste vergt aan technisch raffinement,
anticlassicisme, geleerde toespelingen en betekenisvolle knipoogjes-voor-dekenners? De verwrongen houdingen, het pathos, de rondzijdige ruimtelijke
compositie: mooier kan het niet volgens de smaak der tijd. Geagiteerde
groepen, dat is wat men wil. Ook in de daarop volgende periode van barok
*
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Giorgio Vasari [1550], De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en
architecten. Gekozen en van een inleiding voorzien door Henk van Veen, vertaald
door Anthonie Kee, Amsterdam: Contact 1998, blz. 354.
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Op de hier gebruikte, officiële foto’s is Antiope/Fortuna dan ook onzichtbaar.

Rothamsted. Het beeld wordt door de weduwe van de verguisde krachtpatser
in 1911 aan de toenmalige Tate Gallery geschonken en is nu nog links van de
hoofdingang van de huidige Tate Britain in al zijn onbegrijpelijkheid te zien.
Een navolging on steroids.
Het voorlaatste hoofdstuk van de receptiegeschiedenis van dit vreemde
beeld is ronduit zurig. Ook nu golven: die van de hyperkritiek. Rond
de voorlaatste eeuwwisseling neemt men afstand van een al te groot en
kritiekloos enthousiasme voor wat de Ouden in hun glorietijd maakten
en schreven. De archaïsche beeldhouwkunst wordt ontdekt, met haar veel
simpeler concepten en conventies. Daarover zwijgt de overgeleverde esthetica,
maar ze past goed bij de vernieuwingen in de moderne kunst. De Farnesische
Stier wordt nu van lege virtuositeit beschuldigd, het is salonkunst, een
artistieke vergissing. Wat eerder juist zijn kracht was, wordt nu zijn zwakte:
het feit dat er niet één maar meerdere gezichtspunten zijn, wordt de Stier
zwaar aangerekend. Kan het niet om een idioot Romeins konterfeitsel gaan,
dat is samengesteld uit kopieën of bewerkingen van meerdere, en dan met
name kleinere originelen, wellicht zelfs in andere media uitgevoerd, zoals
schilderkunst en brons? Want dit is toch gewoon een decadent werk!

Dirce’s Death 1906, brons, Sir Charles
Lawes-Wittewronge, Tate Britain, Londen
inv.no. N0 2871, 253 x 173 x 196 cm

Na deze categorische afwijzing blijft het lang en gegeneerd stil. Pas in de
jaren negentig is er een opleving. Het museum in Napels wordt afgestoft
en heringericht, grotere restauratieprojecten vangen aan, de verspreide
Farnese-collecties zijn opnieuw voorwerp van onderzoek en discussie. En de
Stier wordt liefdevol onder handen genomen, er komt een tentoonstelling,
een jonge Duitse archeoloog promoveert erop, een oude Duitse archeoloog
reageert daar weer op, en de rest is geschiedenis.
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Amsterdam, oktober 2008
Voor mijn geestesoog hangt een berg van marmer, meer dan manshoog.
Naakte lijven, wilde beesten, een piramide van stuwende beweging, dit alles
verpletterend door zijn monumentale fysieke aanwezigheid. In een Arcadisch
landschap trekken twee gespierde jongemannen een woeste, steigerende stier
omlaag om een half ontblote bacchante aan vast te binden, die hun tevergeefs
om genade smeekt. Hun ternauwernood aan ditzelfde lot ontsnapte moeder
kijkt bedachtzaam toe. Straf voor het verstoren van de maatschappelijke orde en
het stelsel van familiale plichten, en tegelijk een conflict tussen denken en doen.
Bedacht voor de koninklijke broers van Pergamon, geplaatst in het verre
Rhodos, versleept naar Rome om er in een vredesbibliotheek als conversation
piece te dienen, nagemaakt door keizer Claudius of Caracalla, uiteindelijk
in het grootste badgebouw ter wereld terechtgekomen, er na meer dan een
millennium in brokstukken uit opgegraven om fantasievol gerestaureerd het
stadspaleis van de paus als fonteinstuk te versieren, aldaar weggestopt in een
tuinkot omdat de waterpartij er nooit kwam, toen over zee naar Napels gebracht
om er in dat nieuwe Athene van het Zuiden te stralen, wat maar mondjesmaat
lukt, ondertussen ten prooi aan alle denkbare wisselvalligheden van smaak en
waardering, van opperste lof tot diepst dédain - en nu het meest gefotografeerde
stuk uit het wellicht belangrijkste archeologische museum ter wereld.
Als tien jaar cultureel adviseren* me iets heeft geleerd, dan dit: erfgoed is
gedoe. Gedoe over wat iets is, wanneer iets erfgoed is, gedoe over wat dat
betekent en of het feit van een dergelijke betekenistoekenning ons morele
imperatieven oplegt, gedoe over hoe je daarmee om kunt, wilt of moet gaat.
Bij het Ministerie van Defensie ging het om vragen als: zijn alle collecties
de moeite van het bewaren waard? In welk discours zet je ze dan? Bij het
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*

Op 1 oktober 1998 beëindigde ik mijn dienstverband bij het Rijksmuseum van Oudheden om
met Gordion Cultureel Advies mijn eigen broek op te houden.
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Stedelijk Museum Amsterdam: wat is de verhouding tussen wat je
hebt en wat je wilt doen? Bij het Rijksmuseum van Oudheden: is het
toeval dat Nederland als jong koninkrijk Griekse en Romeinse kunst
op nationale grondslag ging verzamelen of gaat het om meer? Bij het
Ministerie van vws: wat is erfgoed van de oorlog, wanneer is iets dat,
wiens probleem is het? Bij Paleis Soestdijk: bepaalt wat en wie er ooit was
de weg die je nu moet nemen? Wat betekent dan wat er was? En eigenlijk
bij alle musea: hoe schep je een evenwicht tussen waar jij en je spullen
vandaan komen en waar je naartoe wilt?
De grote uitdaging, denk ik, voor collectiebeherende instituten als
musea is dat ze er niet alleen zíjn, maar dat ze door het blote feit van hun
collecties, als beklijfsels van de geschiedenis, aangroei op de scheepshuid,
tevens verzamelbakken zijn van voorbije waarnemingen, gedachten en
waarden. Het slechtste dat een museum daarom kan doen, maar ook het
makkelijkste, is dat te ontkennen. Het slechtste, omdat zo’n instelling
geheel onbegrijpelijk wordt; het makkelijkste, aangezien het blijven
kennen van de collecties, het plaatsen ervan in hun ontstaanscontext,
een herculische taak is. Begrijpen waarom het Zuiderzeemuseum of het
Nationaal Openluchtmuseum er moesten komen, je daar opnieuw toe
verhouden en er een eigen antwoord op formuleren dat ook recht doet
aan die collecties – dat gaat niet vanzelf.
Capturing intentions van je voorgangers, maar zonder daar slaafs de
uitvoerder van te zijn, is even belangrijk, misschien wel belangrijker dan
gewoon mooie dingen laten zien. Dat laatste kan iedereen, kunsthallen
doen het dagelijks – voor het eerste moet je echt vroeg opstaan. Daarin
onderscheidt een museum zich wezenlijk van alle andere bijzondere
spullen-venues: privécollecties, toonkamers, depots, tentoonstellingen,
themaparken, kunsthallen, galeries, kunstbeurzen, vendu- en
veilinghuizen. En daarom bevinden musea zich ook in het publieke
domein. Ze helpen ons allereerst ons te verhouden tot ‘de vorigen’. En als
ze het goed doen helpen ze ons daar een eigen, geïnformeerd idee van te

vormen, een standpunt over in te nemen. Dat is een publieke taak,
hoe musea zakelijk gezien ook mogen zijn georganiseerd.
Daarbij is niet het voorwerp heilig, denk ik, maar eerder de
relatie tussen het voorwerp en de locatie waar het te zien is, samen
met vele andere objecten waarmee het ipso facto een deel van
zijn culturele biografie deelt. Maar ook dat verblijf is niet heilig.
Dingen maken reizen door tijd en ruimte. Ze zijn vast niet eeuwig
waar ze nu zijn, zie die gekke Berg van Marmer in Napels – dat
zou bovendien het beschikkingsrecht van onze opvolgers te niet
doen. Ze kunnen flinke afstanden afleggen door het landschap
van de waardering, vol bergen en dalen, kloven en ravijnen, dat
op zijn beurt weer belicht en verduisterd wordt door de wolken
en opklaringen, de mist en de nacht aan het steeds wisselende
firmament van de betekenis. De kunst is, denk ik, om die relatie
speels zichtbaar te maken en telkens opnieuw in verband te
brengen met beschouwers nu. Beschouwers, zonder lidwoord. Elk
wat wils, maar laat niemand mij de toegang ontzeggen tot de vele
betekenislagen, gezichtspunten en werelden die in en rondom de
dingen kunnen zweven. Wat mooi dat er al musea zijn die ongevraagd
een tipje van de sluier voor me oplichten, door gewoon op een bordje
te schrijven waar iets eerst was, en waarom het nu hier is.
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De bestraffing van Dirce, marmer, Romeinse
keizertijd naar mogelijk Hellenistisch origineel,
wellicht van Appolonius en Tauriscus, Nationaal
Archeologisch Museum Napels, 370 x 295 x 300 cm
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Colofon
Een vat vol resonanties.
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