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Het aanbreken van 2021 valt voor de Hermeneus-redac-
tie samen met het afscheid van redacteur Geert Ros-
kam, wiens zittingstermijn na vele jaren van trouwe 
dienst afloopt. In die lange periode heeft Geert zich 
ingezet voor de kritische, doch steeds positieve beoor-
deling van ingezonden bijdragen. Van zijn expertise op 
het gebied van de Griekse literatuur in het algemeen, 
en de antieke wijsbegeerte in het bijzonder, hebben 
redactie en auteurs al die tijd dankbaar gebruikgemaakt. 
Zijn trouwe bezoek aan de vergaderingen – een lange 
reis vanuit Leuven – werd immer op prijs gesteld, alsook 
zijn milde, doch genuanceerde inbreng. Vanaf zijn 
aantreden in 2005 heeft Geert zich ook verdienstelijk 
gemaakt in diverse themaredacties. Hij was medever-
antwoordelijk voor de mooie themanummers over 
Vertalen 2.0 (2016) en Dieren in de oudheid (2017). Veel 
eerder al zag men zijn hand in het fraaie nummer over 
Plutarchus (2008), de wijze van Chaeronea die sinds jaar 
en dag een geliefd object van Geerts studiën vormt. De 
redactie dankt Geert heel graag voor zijn blijmoedige 
inzet de afgelopen 15 jaren.

In dit eerste nummer van de 93ste jaargang van Her-
meneus vindt u negen bijdragen. Delphine Larmuseau 
bespreekt de 3de-eeuwse Griekse auteur Philostratos 
Minor. Ze laat in haar bijdrage zien dat zijn vermoede-
lijk fictieve schilderijbeschrijvingen als hoogtepunt van 
de literaire ekphrasis mogen gelden.
Cicero is door twee bijdragen in dit nummer vertegen-
woordigd. Jens Brugman laat zien hoe hij als consul 
de noodbevoegdheden die hij van de senaat kreeg 
oprekte bij zijn optreden tegen de Catilinarische samen-
zwering. Cicero als advocaat en redenaar staat centraal 
in een tweede bijdrage. Lidewij van Gils en Jörn Soe-

rink presenteren in hun bijdrage de nieuwe website 
www.cicerogaatverder.nl, rondom Cicero’s redevoering 
ter verdediging van Sextus Roscius.
De ruïnes van het antieke Palmyra, in het huidige Syrië, 
zijn in verschillende culturele contexten aanleiding 
geweest tot verhalen, interpretaties en toe-eigening. 
Johan Weststeijn zet een aantal prominente voorbeel-
den op een rijtje. 
Tinne Horemans schreef voor Hermeneus al vaker over 
Aulus Gellius en diens Attische nachten. Zo ook in dit 
nummer, waarin ze de rol van Gellius’ dandyesk perso-
nage Hortensius bekijkt vanuit een genderperspectief.
In het vorige nummer van Hermeneus kreeg u een kijkje 
in de werkkamer van Harry Mulisch, via een bespreking 
van de Egyptische oudheden die hij er verzamelde. De 
bijdrage van Siward Tacoma in het huidige nummer 
vormt hiermee een tweeluik: hij toont hoe ook het werk 
van Mulisch een duidelijke fascinatie voor de Egyptische 
wereld laat zien.
Een van de beroemdste schilderijen van de Vlaamse 
schilder Pieter Bruegel de Oude is getiteld Landschap 
met de val van Icarus. Emilie Savvides beargumenteert 
dat de schilder hierin zijn eigen interpretatie van de 
antieke mythe heeft gelegd, die bovendien navolging 
vindt bij latere dichters.
Ook in het vorige nummer trof u het eerste deel van 
de vijfdelige reeks door Jona Lendering. Hij schrijft 
over de manier waarop inzichten uit de bioarcheologie 
onze kijk op de antieke wereld veranderen. Deze keer 
deel twee: reizende mensen en dieren.
Anke Van Haudenhuyse onderzoekt tot slot wat de 
Romeinse dichter Martialis schreef over kale mannen. 
De klinkende titel van haar bijdrage, ‘Zo kaal als een 
hoerenreet’, geeft alvast een indicatie. 

Woord vooraf

Afbeelding
1  Frontispiece van  
Plutarchus’ Vitae, gravure, 
Francis Barlow, 1656.  
British Museum, Londen.  
© The Trustees of the  
British Museum.
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Delphine Larmuseau Philostratos Minor was een Griekse auteur die leefde 
in de 3de eeuw n.Chr. De Imagines is het enige werk dat van hem bewaard 
is gebleven. Dit werk bestaat uit een reeks beschrijvingen van – vermoedelijk 
fictieve – schilderijen. De Imagines wordt beschouwd als één van de 
hoogtepunten in de lange traditie van literaire ekphrasis.

Taal tot leven    toveren
De Argonautica door de ogen van Philostratos Minor
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hilostratos Minor schreef een 
reeks schilderijbeschrijvingen 
naar voorbeeld van zijn groot-
vader Philostratos Maior en gaf 
ze dezelfde naam: Imagines, of 
Eikones in het Grieks. Minor was 
een vernieuwend literator en kan 
als één van de hoogtepunten 

van dit genre beschouwd worden. 
Over het leven van Philostratos Minor is bijzonder weinig 
bekend. Hij was vermoedelijk afkomstig van het Griekse 
eiland Lemnos waar hij zou zijn opgegroeid in vooraan-
staande culturele kringen. 
Net als zijn grootvader wordt Philostratos Minor door-
gaans beschouwd als een vertegenwoordiger van de 
Tweede Sofistiek. Deze beweging (ongeveer 50-250 n.
Chr.) betreft een maatschappelijke popularisering van 
retorica. De werken van auteurs die hiertoe gerekend 
worden, kenmerken zich door een ingenieus netwerk 
van intertekstuele verwijzingen en een voortdurend spel 
met de historische en mythologische traditie. 
Philostratos’ Imagines past goed in dit plaatje. Het werk 
bestaat in totaal uit zeventien schilderijbeschrijvingen 
waarvan de onderwerpen voornamelijk ontleend zijn 
aan mythologie, geschiedenis en tragedie. In het voor-
woord van de Imagines geeft Philostratos aan dat hij de 
inspiratie voor zijn werk haalde bij zijn grootvader. De 
Imagines van Maior zijn veel bekender dan die van Minor 
en zijn onlangs nog naar het Nederlands vertaald door 
Peter Burgersdijk. De grotere bekendheid van Maior kan 
verklaard worden door het andere werk dat hij geschre-
ven heeft, Levens van Sofisten, en door het feit dat Rafaël 
zich liet inspireren door zijn schilderijbeschrijving van 
Galatea (Imagines 2,18). 
Veel wetenschappers gaan er vandaag vanuit dat de 
beschrijvingen van Philostratos Minor niet op echte 
schilderijen gebaseerd zijn, maar er is geen consensus. 
Voor de auteur was het genre van al dan niet fictieve 
schilderijbeschrijvingen in ieder geval een strategie om 
zijn literaire talent volop tentoon te spreiden. Philostra-
tos kon op deze manier zijn sublieme beheersing tonen 
van de mythologische, historische en literaire tradities, 
wat zich onder meer vertaalt in een intertekstueel spel 
met het werk van zijn grootvader. Hij bewees zichzelf 
hierin bovendien als een meester en vernieuwer van het 
‘ekphrastische’ genre.

op fysiognomische kenmerken: hij analyseert de gevoe-
lens van de figuren aan de hand van hun wenkbrauwen, 
ogen of andere gelaatskenmerken. De sofist Polemo 
(2de eeuw n.Chr.) is sterk met fysiognomie verbonden. 
Hij schreef een werk over deze gelaatskunde waarin hij 
verschillende lichaamsdelen koppelt aan karakter, zeden 
of politieke kwaliteiten. Polemo heeft binnen zijn werk 
speciale aandacht voor het oog en net dat zien we ook 
terug bij Philostratos Minor.

De Argonautica door de ogen van Philostratos
De mythe van Jason en Medea speelt een grote rol in de 
Imagines van Philostratos. De Argonautica van Apollonius 
van Rhodos (3de eeuw v.Chr.) vormt een belangrijke bron 
voor deze mythologische verhalen. Zo zijn drie van 
Philostratos’ beschrijvingen mogelijk geïnspireerd door 
scènes uit dit epos (Argonautica 3,140-207; 3,368-380; 
4,231-300). Het epos vertelt het verhaal van de zoektocht 
van de held Jason naar het Gulden Vlies van koning 
Aeëtes uit Kolchis. Deze queeste moet Jason volbrengen 

Ekphrasis, louter een schooloefening? 
De term ‘ekphrasis’ stamt uit het klassieke retoricaon-
derwijs. Hij verwijst naar een van de schooloefeningen 
(progymnasmata) die een vast onderdeel vormden van 
het curriculum dat leerling-redenaars moesten doorlo-
pen. Waar Ailios Theon (1ste eeuw n.Chr.) een ekphrasis 
definieerde als ‘een beschrijvende speech (λόγoς) die 
het onderwerp levendig voor de ogen brengt’ (Progym-
nasmata 118,1,7), wees Menander Rhetor (3de eeuw 
n.Chr.) op het belang van ekphrasis in grote speeches. 
Een antieke redenaar wilde zijn toehoorders meeslepen 
in zijn betoog en de gebeurtenissen, plaatsen, objecten 
of personen waarover hij sprak zo tastbaar mogelijk voor 
zijn publiek neerzetten. Vandaar werden redenaars in 
opleiding verschillende technieken aangeleerd die hen 
trainden in de kunst van het ‘beschrijven’. Eén sprekend 
detail uitlichten (door middel van enargeia of levendig-
heid) had vaak een beter retorisch effect dan een ellen-
lange opsomming geven van alle kenmerken van het 
onderwerp.
Ekphrasis kwam ook buiten de context van de retoriek 
voor. De praktijk is – zoals vaak – ouder dan de theorie. 
In talrijke literaire werken uit de oudheid vinden we 
bijvoorbeeld uitgebreide beschrijvingen terug. Grofweg 
kan de ekphrasis opgesplitst worden in twee delen: de 
ekphrasis als kunstige beschrijving in ruime zin (perso-
nages, gebouwen, gevechtsscènes, et cetera) en de 
ekphrasis in strikte zin, namelijk de beschrijving van een 
kunstobject. 
Waar dergelijke literaire ekphraseis aanvankelijk altijd 
slechts een onderdeel waren van een groter tekstueel 
geheel, vormde zich vanaf het einde van de 1ste eeuw 
geleidelijk aan een meer autonoom ekphrastisch genre. 
In de 4de eeuw n.Chr. werden verschillende literaire 
werken geschreven die bestaan uit een reeks op zichzelf 
staande ekphrastische beschrijvingen, vaak van (al dan 
niet bestaande) kunstobjecten. De Imagines van Phi-
lostratos Minor wordt algemeen beschouwd als één van 
de hoogtepunten daarvan, zeker gezien de bijzondere 
en originele invulling die hij geeft aan de ekphrastische 
techniek. Philostratos probeert namelijk niet alleen 
levendigheid (enargeia) te creëren door enkele sprekende 
details van de fictieve schilderijen te belichten. Hij neemt 
zijn lezers ook mee in de innerlijke gevoelswereld en het 
karakter van de personages die voorkomen in zijn schil-
derijbeschrijvingen. Hij baseert zich hiervoor zeer sterk 

P Philostratos 
neemt zijn  
lezers mee in  
de innerlijke 
gevoelswereld en 
het karakter van 
de personages
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Afbeeldingen 
1  Jason krijgt opdracht  
van koning Pelias om het 
Gulden Vlies te halen, 
 Jacopo de Sellaio, 1465. 
Metropolitan Museum  
of Art, New York. 
2  De triomf van Galatea, 
fresco, Raffaello Sanzio, 
1511. Villa Farnesina, 
Rome.
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in opdracht van zijn oom Pelias. Jason wordt bijgestaan 
door vijftig mannen, de Argonauten (afgeleid van de 
naam van het schip, de Argo) en Medea, de dochter van 
koning Aeëtes, die uit liefde voor de Griekse held hoog-
verraad pleegt tegenover haar vader.
Het eerste schilderij dat Philostratos beschrijft, toont een 
scène uit het begin van het mythologische verhaal. De 
goden overtuigen Eros om Medea te treffen met zijn pijl 
en op die manier de liefde voor Jason aan te wakkeren. 

‘Spelende jongens’ (8)
‘De jongens die spelen in het paleis van Zeus zijn, veron-
derstel ik, Eros en Ganymedes – indien het terecht is de 
ene aan zijn tiara te herkennen en de andere aan zijn 
boog en vleugels. Ze dobbelen. Eros wordt vol van de 
overwinning én van zichzelf afgebeeld. Plagerig strijkt 
hij de plooien van zijn kleed recht. Ganymedes had één 
van de twee dobbelstenen verloren en gooit de andere 
met dezelfde verwachting op. Zijn hoofd is neergebogen 
en uit de schittering van zijn ogen, hoewel ze mooi zijn, 
blijkt onrust. Deze drie godinnen staan rond hen: zij 
hebben geen nood aan verduidelijking. Voor de toe-
schouwer is meteen duidelijk wie welke godin is: Athena 
is gekleed in haar volledige wapenrusting waarmee ze, 
zoals dichters bezingen, ter wereld is gekomen. Van 
onder haar helm komt een schittering, haar gekende, 
mannelijke uitstraling en de blos op haar wangen. Afro-
dite, die glimlach lief heeft, wordt herkend door de magie 
van haar riem, ook door het schilderij tastbaar gemaakt. 
Dat de derde godin Hera is, blijkt uit haar waardige en 
majestueuze houding. Wat willen deze godinnen en 
welke noodzaak dwingt hen samen te komen?
De Argo, met vijftig helden aan boord, ligt verankerd in 
de Phasis, na de Bosporus en de Symplegaden te zijn 
gepasseerd. Op het schilderij is ook te zien hoe de rivier-
god diep verzonken ligt in een bed van riet. Zijn gelaat is 
behaard en dikke haren staan overeind op zijn hoofd. Zijn 
baard is borstelig en zijn ogen glanzen. De grote hoeveel-
heid water komt niet uit een kruik, zoals gebruikelijk, maar 
stroomt rechtstreeks uit hem. Dit geeft ons te kennen 
wat een grote stroom in de Pontos wordt gegoten!
De opzet van die zeereis is jou waarschijnlijk wel bekend 
aangezien dichters dichten over “Het Gouden Vlies” en 
de liederen van Homeros de Argo beschrijven als “bekend 
bij allen”. Terwijl de zeemannen van de Argo overleggen, 
komen de godinnen naar Eros en smeken hem te helpen 

bij de redding van de zeelui door de dochter van Aeëtes, 
Medea, erbij te betrekken. Als beloning voor die dienst 
toont zijn moeder hem een bal. Zij zegt dat het ooit 
speelgoed van Zeus zelf is geweest. 
Let op de kunde in dit schilderij: de bal is van goud en 
het stiksel is van die aard dat de geest het eerder kan 
bedenken dan het oog het kan zien. Blauwe spiralen 
cirkelen errond. Wanneer hij de bal naar boven gooit, is 
het alsof een sterrenhemel zich op klaarlichte dag vormt. 
Eros heeft niet langer oog voor de dobbelstenen, maar 
gooit ze op de grond, grijpt het kleed van zijn moeder 
vast en dwingt haar de belofte na te komen. 
Hij zou immers niet verzaken aan zijn opdracht.’

In deze eerste ekphrasis is de vernieuwing die Philostra-
tos bracht nog niet opvallend aanwezig. Er is weinig 
aandacht voor de fysiognomie van de goden die op het 
fictieve schilderij staan afgebeeld. Er is sprake van een 
zekere mate van psychologisering van Eros, maar die 
gebeurt eerder impliciet en is niet aan zijn uiterlijke 
kenmerken gelinkt. De interactie van Eros met Ganyme-
des zet hem neer als een pesterig, hoogmoedig jongetje; 
de aanwezigheid van de drie godinnen om hem te over-
tuigen wekt de indruk dat we te maken hebben met een 
verwende, ietwat hardleerse god die beloond wil worden 
voor zijn macht. Philostratos creëert levendigheid door 
zijn focus op enkele sprekende details, zoals over de 
riviergod en de bal. 
Op het tweede schilderij dat Philostratos beschrijft, staan 
de hoofdpersonages van de queeste centraal, Medea 
en Jason. De naam van Medea valt niet meteen in het 
begin zodat toehoorders de kans kregen om te raden 
over wie de passage zou gaan. Door zijn publiek intel-
lectueel te prikkelen had hij meteen hun volle aandacht. 

‘Medea tussen de Kolchiërs’ (7) 
‘Wie is zij, die met gefronste wenkbrauwen, volop in 
gedachten verzonken is? Haar haren zijn op priesterach-
tige wijze samengebonden, ongekende schittering schijnt 
uit haar ogen. Uit liefde of uit goddelijke interventie? 
Bovendien heeft ze een glans, die niet onder woorden 
is te brengen, wanneer ze haar gezicht laat zien. Dit was 
een kenmerk van de nakomelingen van Aeëtes. Ik geloof 
dat men de dochter van Aeëtes, Medea, moet herkennen. 
Jason had immers zijn schip vast gelegd in de Phasis en 
ging op zijn queeste voor het Gouden Vlies naar Aëtes’ 

3
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Afbeelding 
3  Jason zweert eeuwige 
trouw aan Medea, Jean-
François de Troyes, 1742-3. 
National Gallery, Londen.
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stad. De koningsdochter is verliefd op deze vreemdeling 
en vreemde gedachten vormen zich in haar hoofd. Ze 
weet niet wat haar overkomt, negeert haar gezond 
verstand en is radeloos in haar ziel. 
Zij is op die manier gekleed, niet omdat ze nu haar pries-
terlijke functie vervult, noch omdat ze in de aanwezigheid 
verkeert van haar superieuren, maar simpelweg om gezien 
te worden. Jason heeft een slank lichaam, maar toch 
ontbreekt het hem niet aan kracht. Zijn ogen schitteren 
onder zijn wenkbrauwen die getuigen van intellect en 
vijandigheid tegen al wat weerstand biedt. Zijn beginnende 
baard groeit overdadig en zijn blonde lokken vallen langs 
zijn voorhoofd. Hij draagt een witte tuniek onder de 
gedrapeerde leeuwenhuid en gegespte sandalen. Hij staat 
rechtop, leunend op zijn speer. Zijn gezicht straalt geen 
overmoed uit. Hij is noch bescheiden, noch zachtmoedig. 
De uitdaging maakt hem dapper. Eros heeft deze situatie 
zelf gecreëerd en leunt op zijn speer met gekruiste benen. 
Hij wijst met zijn speer naar de grond omdat het werk van 
de liefde nauwelijks begonnen is.’

In tegenstelling tot in de eerste ekphrasis zijn fysiogno-
mie en psychologisering hier nadrukkelijk aanwezig. De 
gouden schittering van Medea brengt Philostratos in 
verband met haar afkomst. Dat ze in gedachten verzon-
ken is, koppelt hij aan haar gefronste wenkbrauwen. 
Dezelfde werkwijze past hij toe bij Jason, uit wiens wenk-
brauwen intelligentie en verzet blijken. Het leunen op 
de speer en de leeuwenhuid zijn tekenen van dapperheid 
en roepen het beeld op van Herakles, het prototype van 
moed en mannelijkheid in de oudheid.
Op het derde beschreven schilderij zien we het vertrek 
van het schip de Argo. Nadat Medea de draak die het 
Gulden Vlies bewaakte heeft bedwelmd, keren ze terug 
naar Iolkos, Jasons geboortestad. Philostratos geeft een 
diepgaande beschrijving van de gemoedstoestand van 
Medea omdat zij een grote misdaad tegenover haar 
vader en land heeft begaan. Uit haar gelaatsuitdrukking 
leidt Philostratos af dat haar geest hulpeloos is. Vervol-
gens richt hij zijn blik op de tegenpartij: Aeëtes, de vader 
van Medea, is woest omdat ze het koningshuis heeft 
verraden. Hij wil wraak. 

‘Aeëtes’ (11)
‘Het schip doorklieft de rivier met veel opspattend water 
– door het roeien veroorzaakt. De koningsdochter staat 

op de achtersteven dichtbij een krijger en een man met 
een kaarsrechte tiara. Die laatste zingt in harmonie met 
de tonen van de lier. Een draak wentelt zich met veel 
gekronkel over een heilige eik en richt zijn hoofd, zwaar 
door de slaap, naar de grond. Herken de rivier als de 
Phasis, de vrouw als Medea, de gewapende man op de 
achtersteven als Jason. Bij het zien van de tiara, de lier 
en de man die met beide attributen is uitgedost, denken 
wij meteen aan Orfeus, de zoon van Kalliope. 
Na de strijd met de stieren heeft Medea die draak in 
slaap getoverd en heeft men het Gouden Vlies aan de 
ram ontfutseld. De zeemannen van de Argo varen in 
allerijl weg voordat de daden van de koningsdochter 
bekend worden bij de Kolchiërs en Aeëtes. Wat zou ik 
zoal zeggen over de zeebonken van de Argo? Je ziet hun 
armen, gespierd door het roeien. Aan hun gezichten 
merk je dat ze elkaar opjagen. Het water van de rivier 
golft over de voorsteven die met veel kracht naar bene-
den wordt gedrukt, een teken van snelheid. Het gezicht 
van de koningsdochter verraadt haar hulpeloze geest 
en haar ogen vullen zich met tranen terwijl ze naar haar 
land kijkt. 
Ze is angstig door haar daden, maar ook vol plannen 
voor de toekomst. Ze schijnt mij te piekeren terwijl ze 
duidelijk elk detail in haar ziel doorziet. Haar blik houdt 
ze vast op de verboden twijfels in haar hart.
Jason staat dichtbij met zijn wapen, bereid tot verdediging. 
Orfeus zingt de anderen het ritme van de hymnen voor. 
Ik vermoed deels uit dank voor de goden vanwege de 
successen die ze al geboekt hebben, deels als smeekbede 
voor de gebeurtenissen die hen angst bezorgen.
Aeëtes is te zien op een vierspan. Hij is groot en torent 
uit boven de mensen terwijl hij de oorlogswapens van 
één of andere gigant draagt. Althans zo lijkt het, aange-
zien hij boven de mens uittorent. Zijn gezicht is vol 
temperament, zijn ogen spuwen schier vuur. Hij draagt 
een fakkel in zijn rechterhand met de bedoeling de Argo 
en die zeelui te verbranden. Zijn speer ligt voor het 
grijpen op de rand van de renwagen.
Wat wil je nog horen over het schilderij? Iets over de 
paarden misschien? Hun neusgaten zijn opengesperd, 
hun hoofden staan recht. De blik van hun ogen is alert, 
zeker nu ze opgejaagd zijn. Het schilderij geeft dit dui-
delijk weer. Hun gehijg omdat ze met zweepslag door 
Apsyrtos tot draf worden aangespoord, tot bloedens 
toe. Men zegt immers dat hij de wagen ment voor Aeë-

tes. Hun gehele borstkas zwelt samen. Het draaien van 
de wielen laat ons als het ware het gesleep van de ren-
wagen horen en geeft een idee van de snelheid. Inder-
daad, het stof dat neerdwarrelt op de bezwete paarden 
maakt het onderscheid in kleur moeilijk te ontwaren.’

Philostratos sluit de beschrijving af met een ekphrastische 
climax waarin hij alles uit de kast haalt om zoveel moge-
lijk tot onze verbeelding te spreken. Net als bij de bal in 
de eerste ekphrasis wordt een spanning tussen schijn 
en werkelijkheid gecreëerd door erop te wijzen dat de 
rotatie van de wielen zo levensecht geschilderd is dat 
een toeschouwer die ook bijna werkelijk kan horen. 
Philostratos vergroot ook de levendigheid door de lezers 
rechtstreeks aan te spreken. Op die manier betrekt hij 
de lezer of toehoorder in zijn beschrijving en zorgt ervoor 
dat de aandacht niet verslapt.

Deze schilderijbeschrijvingen zijn een goed voorbeeld 
van de literaire ekphrasis. We zien immers de aspecten 
van levendigheid en de spanning tussen illusie en werke-
lijkheid geïllustreerd, evenals de vernieuwende aandacht 
voor fysiognomie. De Imagines bewijst dat ekphraseis niet 
enkel deel uitmaakten van het schoolcurriculum, maar 
ook waardevol zijn als autonoom, literair product. Phi-
lostratos’ schilderijbewschrijvingen slagen er nog steeds 
in om onze verbeelding te prikkelen en taal tot leven te 
toveren voor de ogen van een modern publiek. 

Veel dank aan dr. Tim Noens en dr. Berenice Verhelst voor 
de begeleiding bij het schrijven van dit artikel. Grote dank 
ook aan de leescommissie van Hermeneus.
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Romeins 
staatsnoodrecht 
onder de loep
Het senatus 
consultum 
ultimum van  
21 oktober  
63 v.Chr.

e (oud-)gymnasiast is over-
bekend met de Catilinari-
sche samenzwering en de 
beroemde redevoeringen 
van Marcus Tullius Cicero 
tegen Lucius Sergius Cati-
lina. In 63 v.Chr. beraamde 
Catilina met zijn medestan-

ders een complot. De samenzweerders beoogden een 
revolutie teweeg te brengen en de macht te grijpen. 
Catilina bereidde moordpogingen op de zittende macht-
hebbers voor, terwijl Gaius Manlius een leger in het 
binnenland van Etrurië in gereedheid bracht. Consul 
Cicero en zijn collega Gaius Antonius Hybrida zagen 
zich voor de taak gesteld om dit gevaar voor de staat 
af te wenden. 
De senaat heeft Cicero op 21 oktober 63 v.Chr. – nog 
vóór laatstgenoemde zijn eerste Catilinarische rede-
voering hield – noodbevoegdheden toegekend door 
een zogenaamd senatus consultum ultimum (‘uiterst 
senaatsbesluit’) uit te vaardigen. Dit was een primitieve 
vorm van wat we tegenwoordig ‘staatsnoodrecht’ noe-
men. Het stelde de begunstigde in staat verregaande 
maatregelen te nemen om een dreigende crisis af te 
wenden. De afloop is bekend: Cicero staat te boek als 
degene die de oproerkraaiers geen eerlijk proces had 
gegund. Dit heeft uiteindelijk geleid tot zijn politieke 
ondergang. 
In deze bijdrage richt ik me op de rechtshistorische 
aspecten van de afwikkeling van de samenzwering. 
Welke juridische weg heeft Cicero bewandeld om de 
samenzweerders te berechten en hoe heeft hij het 
senatus consultum ultimum ingezet?

Jens Brugman Cicero kreeg op grond van het senatus consultum 
ultimum nood bevoegdheden om het dreigende gevaar van de 
Catilinarische samenzwering af te wenden. De grenzen van de bevoegd
heden die uit het SCU voortvloeiden, waren niet nauwkeurig vast
gelegd. Cicero heeft deze grenzen opgerekt door de senaat in te  
schakelen voor de berechting van de samenzweerders. 

D
1

Bronnen
Ik wil hier meteen aanstippen dat ik de ins and outs van 
de Catilinarische staatsgreep niet aan de orde stel. Het 
beeld van de subversieve neigingen van Catilina gaat 
terug op de werken van Cicero en Gaius Sallustius 
Crispus (86-35 v.Chr.), de enige contemporaine bronnen. 
Cicero heeft Catilina in zijn vier redevoeringen gepor-
tretteerd als een man met tirannieke neigingen en een 
groot vijand van de Romeinse republiek. Sallustius 
stond ten tijde van de samenzwering van Catilina nog 
aan het begin van zijn politieke carrière en heeft de 
gebeurtenissen niet van dichtbij meegemaakt. Zijn 
historiografische werk over de Catilinarische samen-
zwering baseerde hij hoofdzakelijk op de werken van 

Afbeeldingen 
1  Marcus Tullius Cicero, 
gravure naar een tekening 
van Peter Paul Rubens, 
1638. Uit later onderzoek 
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Baron Dominique Vivant 
Denon, naar Salvator Rosa, 
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Catilina, Cesare Maccari, 
1888. Palazzo Madama, 
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4  Sallustius, standbeeld, 
Wilhelm Seib, 1896. Parle-
mentsgebouw, Wenen.
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Cicero.1 We hebben dus te maken met zeer gekleurd 
bronmateriaal. Ondanks de partijdige weergave van 
de gebeurtenissen, verschaft het bronmateriaal van 
Cicero en Sallustius ons veel informatie over de juridi-
sche afhandeling van de Catilinarische samenzwering. 
Vertalingen van de antieke teksten die ik in dit artikel 
aanhaal, zijn van mijn eigen hand.
Het begrip senatus consultum ultimum wordt niet woor-
delijk aangehaald door Cicero en Sallustius. In het werk 
van Julius Caesar is de variant ultimum senatus consultum 
geboekstaafd (Caesar, De bello civili 1,50). Af en toe treft 
men in de academische literatuur de term senatus 
consultum de re publica defendenda (‘senaatsbesluit over 
het verdedigen van de publieke zaak’) aan.2 In het ver-
volg van dit artikel gebruik ik de term senatus consultum 
ultimum, afgekort als SCU. Deze benaming is het meest 
gangbaar in de academische literatuur.

Van SCU tot executie van de samenzweerders
Op 21 oktober 63 v.Chr. ontving Cicero het SCU. Sallus-
tius beschreef het aldus: ‘zoals gebruikelijk in een 
penibele situatie, nam de senaat het besluit dat de 
consuls zich ervoor moesten inspannen dat de publieke 
zaak geen schade zou lijden’ (Bellum Catilinae 29,2). In 
zijn eerste Catilinarische redevoering somde Cicero ten 
overstaan van de senaat de vermeende plannen van 
de samenzweerders op. Hij sprak deze rede uit in het 
bijzijn van Catilina. Al vroeg in de redevoering zei Cicero 
dat hij in het bezit was van een senatus consultum in te, 
Catilina, vehemens et grave, ‘een ingrijpend en zwaar 
senaatsbesluit dat tegen u is gericht, Catilina’ (In Catili-
nam 1,3). Even later oreerde Cicero: quo ex senatus 
consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit, 
‘op grond van dit senaatsbesluit dient u, Catilina, ijlings 
ter dood gebracht te worden’ (In Catilinam 1,4). 

2

Cicero verjoeg Catilina uit Rome met zijn eerste Catili-
narische redevoering. In de weken daarna bracht Cicero 
in samenwerking met de senaat verspreid over het 
Italisch schiereiland verschillende legers in gereedheid 
(Sallustius, Bellum Catilinae 30,3-5). Hij belastte zijn 
collega-consul met de achtervolging van Catilina en 
verschillende opstandige milities. Cicero ontfermde 
zich intussen over het behoud van de stad Rome en 
nam maatregelen tegen de achtergebleven samen-
zweerders. Met behulp van de Allobroges, een Gallische 
stam, probeerden de samenzweerders in Rome hun 
plannen te realiseren. Cicero en zijn ondergeschikte 
magistraten lieten daarop de leider van deze stam 
gijzelen. Ze kregen hem zover dat hij getuigde tegen de 
samenzweerders die in Rome waren achtergebleven 
(Sallustius, Bellum Catilinae 39-47). Deze vijf samen-
zweerders werden gevangengezet. Cicero gaf het laat-
ste woord over hun berechting aan de senaat.
Op 5 december 63 v.Chr. beraadslaagde de senaat over 
een passende straf voor de vijf samenzweerders. Sal-
lustius heeft in zijn weergave van dit debat grote rollen 
weggelegd voor de senatoren Julius Caesar en Marcus 
Porcius Cato. Caesar betoogde dat de samenzweerders 
verbanning ten deel moest vallen. Cato daarentegen 
pleitte voor de doodstraf van alle verdachten. De meer-
derheid van de senatoren sloot zich aan bij de laatste 
en de samenzweerders werden nog diezelfde avond 
om het leven gebracht (Sallustius, Bellum Catilinae 51-52; 
55). Deze afhandeling van de samenzwering is het 
juridische pijnpunt in het geheel aan gebeurtenissen. 
Had Cicero de bevoegdheid om de samenzweerders 
terecht te stellen? Eveneens rijst de vraag wat de rol 
van de senaat bij het doodsvonnis is geweest. Waarom 
heeft Cicero de senaat geraadpleegd en de samen-
zweerders niet terstond op eigen bevel laten execute-
ren? Alvorens we die vraag kunnen beantwoorden, 
dienen we te kijken welke bevoegdheden al dan niet 
uit het SCU voortvloeiden.

De uit het SCU voortvloeiende bevoegdheden
Het SCU is in de geschiedenis van de Romeinse republiek 
slechts enige malen aangewend. De inzet van het nood-
middel is ons in circa tien gevallen bekend. Toen Cicero 
als consul het senaatsbesluit kreeg om de dreigende 
staatsgreep van Catilina te verhinderen, was het hoog-
stens vier keer eerder uitgevaardigd.3

De eerste keer dat het SCU werd ingezet, was tegen de 
volkstribuun Gaius Gracchus in 121 v.Chr. Consul Lucius 
Opimius had enige turbulente verwikkelingen aange-
grepen om van de senaat toestemming te krijgen de 
wapens op te nemen tegen Gaius Gracchus. In de hierop 
volgende gewelddadige strubbelingen vonden Gaius 
Gracchus en vele van zijn aanhangers de dood. Een jaar 
later werd Opimius door een nieuwe volkstribuun 
aangeklaagd wegens het schenden van bepaalde wet-
ten door burgers gevangen te nemen zonder proces 
en Gracchus te vermoorden. Opimius verweerde zich 
door te stellen dat hij de staat verdedigde en overeen-
komstig een decreet van de senaat handelde. Opimius 
werd uiteindelijk vrijgesproken door het volk (Livius, 
Periocha 61). Dit betekent dat het SCU in ieder geval een 
zekere mate van immuniteit voor de begunstigde magis-
traat met zich bracht. Uit de vrijspraak van Opimius kan 
echter niet meteen worden afgeleid dat de rechtma-
tigheid van al het handelen van de begunstigde magis-
traat a priori vaststaat.4

In 100 v.Chr. had Saturninus samen met enige mede-
standers gedurende de verkiezingen een van de gedood-
verfde kandidaten omgebracht. Om uit de handen te 
blijven van een woedende volksmenigte trokken Satur-
ninus en zijn handlangers zich terug op het Capitool. 
Consuls Marius en Valerius kregen het SCU om de staat 
te beschermen. Zij wisten de rebellen te arresteren. De 
senaat besloot vervolgens Saturninus cum suis te 
executeren. Deze casus verschaft ons verder weinig 
informatie over het SCU. Het optreden van Marius en 
Valerius is niet in rechte aangevochten, waarschijnlijk 
omdat Marius destijds grote populariteit genoot onder 
de bevolking.5 
Sommige historici beweren dat in 83 v.Chr. een SCU is 
uitgevaardigd tegen Sulla, die naar Rome trok met zijn 
leger en in de ogen van de zittende magistraten een 
groot gevaar voor de staat vormde. Dit was echter een 
periode van hevige troebelen en burgeroorlog in de 
Romeinse republiek en geen van de antieke bronnen 
spreekt expliciet van een SCU of een vergelijkbaar 
decreet. Er zijn eveneens aanwijzingen dat in 78 v.Chr. 
een SCU is uitgevaardigd tegen de opstandige consul 
Marcus Aemilius Lepidus. De historische bronnen schie-
ten ook op dit punt tekort, zodat elke theorie over de 
uitvaardiging van het SCU in deze twee gevallen louter 
hypothetisch blijft.6

Het SCU was  
een vrijbrief voor 
de begunstigde 
om al het nood-
zakelijke te doen 
om intern gevaar 
voor de staat af 
te wenden
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In het werk van Sallustius treffen we een korte uitwei-
ding over de inhoud van een senatus consultum ultimum. 
Het gaat om de potestas (…) maxuma (‘meest verstrek-
kende bevoegdheid’) die de senaat aan een magistraat 
kan verlenen. ‘Een magistraat krijgt het recht een leger 
in gereedheid te brengen, oorlog te voeren, en bond-
genoten en burgers op alle mogelijke manieren in 
bedwang te houden, evenals onbeperkt gezag over het 
leger binnen de stad Rome en daarbuiten en over de 
rechtspraak. Zonder de toestemming van het volk heeft 
de consul geen enkele van deze bevoegdheden.’ (Sal-
lustius, Bellum Catilinae 29,3)
Het is gerechtvaardigd om uit het bovenstaande af te 
leiden dat het SCU een zeldzaam middel was, dat de 
senaat reserveerde voor ernstige interne crisissituaties. 
Het SCU was een vrijbrief voor de begunstigde om al 
het noodzakelijke te doen om intern gevaar voor de 
staat af te wenden, eventueel door het doden van 
rebellerende politici en hun aanhangers. 

De senaat betrokken bij de executie
Waarom heeft Cicero de senaat geraadpleegd over een 
passende straf voor de gearresteerde samenzweerders? 
Hij had immers op grond van het SCU meteen kunnen 
overgaan tot de executie van de verdachten, zonder 
enige vorm van proces. Een verklaring kan zijn dat Cicero 
niet als enige de verantwoordelijkheid wilde dragen voor 
het lot van de samenzweerders.7 Daar komt bij dat de 
samenzweerders nooit werkelijk betrapt zijn op oprui-
ende of ondermijnende activiteiten. De arrestaties zijn 
gebaseerd op geruchten en getuigenverklaringen over 
de voorbereidende werkzaamheden van de samen-
zweerders, maar de staatsgreep is nooit tot uitvoering 
gebracht. Dat is dan ook het grote verschil met de eerdere 
crises waarin het SCU is afgekondigd. In die situaties 
hadden de opstandelingen reeds gewelddadig gedrag 
vertoond en was het gevaar voor de staat imminent.8 Ik 
vermoed dat Cicero vreesde dat het SCU niet voldoende 
grondslag bood om direct over te gaan tot executie. 
Cicero heeft de senaat laten optreden als rechtspre-
kende instantie. Niet voor niets vermeldt hij in zijn 
redevoering tijdens deze terechtzitting dat de senaat 
verantwoordelijk is voor het iudicare (‘berechten’) van 
de verdachten (vergelijk Cicero, In Catilinam 4,18).9 Er zijn 
geen andere attestaties waarin gewag wordt gemaakt 
van de senaat in de hoedanigheid van strafrechtbank. 
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