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In tegenstelling tot veel andere optimisten
neemt Morris milieuproblemen bijzonder serieus. Hij vreest dat als wij een tamelijk aangename samenleving hebben opgebouwd
dankzij goedkope energie, we daar in de toekomst ook weer afscheid van moeten nemen.
We vallen dan terug in een samenleving die
over weinig energie beschikt waarmee we dan
vaarwel moeten zeggen tegen de vrouwenemancipatie en de politieke gelijkheid en
waar de welstandsongelijkheid en de gewelddadigheid weer schering en inslag worden. Eigenlijk zegt Foragers, farmers and fossil fuels
daarom vooral veel over de mens Morris. De
auteur hecht nogal aan alliteraties, en gebruikt
dat als een (niet al te serieuze) smoes om nog
een bijzonder zwak punt in zijn historisch over-

zicht te bagatelliseren: de nomaden met hun
eigen normen en waarden is hij vergeten, erkent hij, en/want ze passen beroerd bij de fraaie
titel van zijn boek en evenmin in zijn schema.
Gezien het gemak waarmee Morris kritiek
terzijde schuift lijkt het me geoorloofd om van
deze wat pedante auteur (My correct views on
everything luidt de titel van zijn afsluitende
hoofdstuk) op een bij hem passende wijze afscheid te nemen, dus met een kleine alliteratie.
Morris heeft een origineel bedoeld boek geschreven, vol omissies, maar is uiteindelijk gewoon een bange man die vreest dat hij, als de
olie op en het klimaat vernacheld is, afscheid
zal moeten nemen van zijn blije, blanke leven.
Wybren Verstegen, Vrije Universiteit

Oudheid
Carsten Hjort Lange en Frederik Juliaan Vervaet ed., The Roman Republican triumph. Beyond the
spectacle (Edizioni Quasar; Rome, 2014) 261 p., ill., krt., tbl., €32,- ISBN 9788871405766

De Romeinse jacht op triomfen
De triomftocht is een typisch Romeins fenomeen dat eeuwenlang gebruikt werd door
overwinnende veldheren om hun charisma te
etaleren, prestige te verwerven en om tegelijkertijd hun macht te legitimeren. Het boek
The Roman Republican triumph. Beyond the
spectacle is een verzameling van papers die
zijn gepresenteerd op een workshop met de
gelijknamige titel die plaatsvond op het
Deense Instituut te Rome in januari 2013. De
workshop was georganiseerd ter afsluiting van
Carsten Hjort Langes postdoc project over de
Republikeinse triomftocht. De focus van de
workshop was de ontwikkeling van de Romeinse triomftocht gedurende de Republikeinse en Augusteïsche periode in relatie tot
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een veranderende samenleving waarin oorlogsvoering aan de orde van de dag was.
In tegenstelling tot andere recente studies
die zich richtten op regels en conventies omtrent de triomftocht (Mary Beard, The Roman
triumph, Cambridge 2007; Tanja Itgenhorst,
Tota illa pompa. Der Triumph in der römischen
Republik, Stuttgart 2005) heeft de voorliggende
studie niet als doel bekende aannames omtrent dit Romeinse fenomeen te deconstrueren (zoals Beard) of vanuit één invalshoek te
benaderen (zoals Itgenhorst). The Roman Republican triumph benadert het thema vanuit
een breed interdisciplinair perspectief, met
een variëteit aan methoden en invalshoeken.
Het militaire aspect van de triomftocht wordt
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weer op de voorgrond geplaatst, met name
vanuit de benadering van ‘New Military History’, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op de
strategische kant van oorlogsvoering, maar
meer op de sociale context ervan en de relatie
tussen het leger en de samenleving.
De 12 papers in dit boek onderzoeken de
triomftocht vanuit historische, archeologische
en literaire kaders waarbij relatief onbekende
en problematische aspecten worden ontrafeld
aan de hand van verschillende gedetailleerde
case studies. Het boek is opgesplitst in vijf
delen: 1) de regels omtrent de triomftocht, 2)
de mid-Republikeinse periode, 3) de laat-Republikeinse periode, 4) burgeroorlogen en triomftochten en een laatste deel (5) waarin de
ontwikkeling van de triomf door de eeuwen
heen centraal staat.
In de eerste bijdrage onderzoekt Christopher Lundgreen het ius triumphandi vanuit
een moderne rechtstheoretische benadering.
Hij analyseert de argumenten voor of tegen
het mogen houden van de triomftocht die in
primaire bronnen worden aangevoerd. Bij de
besluitvorming speelden zowel militaire als
persoonlijke criteria een belangrijke rol. De
bronnen zijn vaak tegenstrijdig en worden in
andere studies dan vaak ook gewoon genegeerd. Door ius (recht) niet alleen te interpreteren als een harde wet maar ook als een flexibele stelregel, kunnen de tegenstrijdigheden
worden verklaard en kan de triomftocht worden gezien als eerbewijs dat door ‘collega’s’
werd toegekend, waarbij de senaat de stelregels interpreteerde en als een soort arbiter optrad. Roger Westfall onderzoekt de triomftocht als een stijlfiguur waarmee in historische narratieve teksten in zowel Grieks als
Latijn een eindpunt werd aangegeven. Westfall laat daarmee zien dat zowel Griekse als
Latijnse auteurs de Romeinse triomftocht op
gelijksoortige wijze percipieerden; ook de triomftocht zelf kan volgens Westfall worden ge-
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zien als het eindpunt van een oorlog. In het
afsluitend paper van het eerste deel zoomen
Christopher Dart en Frederik Vervaet in op
een problematisch fragment van Valerius
Maximus, waarin hij schrijft dat een triomftocht niet kon worden toegekend als het een
overwinning betrof op teruggewonnen land.
Hierdoor werd de informatie van Valerius
Maximus vaak weggezet als onjuist. Aan de
hand van gedetailleerde literatuuranalyses,
onderstrepen de auteurs dat het karakter
van, en de vereisten voor, de triomftochten
in de loop der tijd veranderden – het was
geen statisch ritueel. Het was de senaat die
uiteindelijk al dan niet toestemming gaf, beïnvloed door de contemporaine omstandigheden. In dat licht moeten Valerius Maximus’
teksten ook worden gezien: hij heeft alle beschikbare informatie over de triomftochten als
het ware op één hoop geveegd, zonder rekening te houden met ontwikkelingen en veranderingen die intussen hadden plaatsgevonden.
Het tweede deel van het boek (de mid-Republikeinse periode) begint met een studie
naar de triomftocht op de Albaanse Berg (in
monte Albano), die tussen 231 v.C. en 173 v.C.
viermaal werd gevierd. Terwijl deze triomf in
eerste instantie begon als een teken van protest van veldheren die geen officiële toestemming hadden ontvangen van de senaat om in
Rome te triomferen, won deze triomftocht aan
prestige ten tijde van Octavianus, toen hij ze
met terugwerkende kracht liet toevoegen aan
de Fasti Triumphales om zo zijn eigen ‘tweederangs’ zegetocht, de ovatio, samen met Marcus Antonius in 40 v.C. te rechtvaardigen.
Matteo Cadario gaat vervolgens in op de delicate kwestie van de buit: wat kon een overwinnende veldheer meenemen, en wat beslist
niet. De veldheer bevond zich in een spanningsveld: hij moest genoeg meenemen om
te tonen in Rome tijdens de triomftocht,
maar tegelijkertijd wilde hij het overwonnen
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volk niet van zich vervreemden, waardoor de
vrede in gevaar kon komen.
Het derde deel over de late Republiek bevat vier papers. Jesper Carlsen bespreekt de
triomf van Cn. Domitius Ahenobarbus, een
verre voorouder van de latere keizer Nero.
Aan de hand van deze triomftocht, die hij in
120 v.C. vierde over de Gallische stam de Averni, behandelt Carlsen drie verschillende aspecten: hij plaatst Ahenobarbus’ vermeend
verraad in de historische context, gaat in op
het belang van het oprichten van een gedenkteken op het slagveld, en onderzoekt de betekenis van de triomf-achtige toer die deze veldheer na zijn overwinning per olifant door Gallië maakte. Jesper Majbom Madsen bespreekt
de vier triomftochten die werden gehouden
naar aanleiding van oorlogen tegen koning
Mithridates VI van Pontus. Terwijl enkel Pompeius Magnus de koning echt bedwong, vierden ook drie andere veldheren een triomftocht. Madsen stelt dat deze onrechtmatige
triomfen het resultaat waren van senaatsbesluiten die reacties waren op contemporaine
politieke strubbelingen. Frederik Vervaet analyseert alle overwinningen en triomftochten
van Pompeius Magnus en concludeert dat
achter de rijk geëtaleerde glorie een veldheer
schuilgaat die aan de ene kant vernieuwend
was en latere heersers inspireerde, maar tegelijkertijd rücksichtslos de regels omtrent de
triomftochten aan zijn laars lapte. De andere
grote veldheer uit de late Republiek, Julius
Caesar, wordt onder de loep genomen door
Josiah Osgood, het laatste paper van dit deel.
Hij verklaart Caesars militaire acties in Hispania Ulterior in 61-60 v.C. als een ware ‘triomfjacht’ en legt uit hoe het vervolgens uitblijven
van een triomf door politieke omstandigheden, een van Caesars drijfveren was tijdens
zijn latere campagne in Gallië.
In het vierde deel, over triomftochten en
burgeroorlogen, onderzoekt Wolfgang Have-
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ner de delicate triomfen van Romeinen over
Romeinen gedurende de burgeroorlogen. Hij
bespreekt hoe Sulla, Pompeius Magnus, Caesar en Octavianus dergelijke overwinningen
duidelijk afzetten tegen ‘reguliere’ triomfen
en concludeert dat Octavianus zijn triomf in
de burgeroorlog gebruikte om zijn machtspositie te consolideren en om het eind van deze
oorlog uit te dragen. Ida Östenbergs paper
sluit aan bij Haveners ideeën en bespreekt de
manieren waarop Caesar en Octavianus gestalte gaven aan hun overwinningen op
mede-Romeinen. Allereerst werden, zonder
veel succes, gedenktekens geïntroduceerd;
een tweede initiatief, meer verankerd in de
Romeinse samenleving, bleek succesvoller:
het vermelden van de overwinningen op de
Romeinse kalender (fasti anni).
Het vijfde deel noemen de redacteurs de
‘grand finale’ van het boek. Aan de hand van
alle triomftochten die bekend zijn uit inscripties of literaire bronnen, schetst John Rich in
de langste bijdrage van dit boek de ontwikkeling van dit Romeins fenomeen. Hij gaat verder in op de besluitvorming van de senaat, de
problematische reconstructie van de lijsten
met triomftochten en onderzoekt de frequentie waarmee de triomftochten plaatsvonden
en de invloed van de politiek daarop. Hij laat
zien dat de criteria voor het toekennen van
triomftochten veranderden naarmate het Romeinse Rijk groeide en dat door ontwikkelingen in Romeinse oorlogsvoering ook de notie
van de triomftocht veranderde.
Door de goed afgebakende en helder geschreven bijdragen is dit boek interessant voor
specialisten en andere lezers die geïnteresseerd
zijn in de Romeinse triomftocht. De case studies zijn op gedetailleerde wijze uitgewerkt en
zorgen voor een diepgaande studie. De primaire bronnen die worden gebruikt zijn voornamelijk literair van aard, en het archeologisch
materiaal, waaraan wel wordt gerefereerd in de
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inleiding, is ondervertegenwoordigd. Dit neemt
niet weg dat het een belangrijke verzameling
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artikelen is, die de Romeinse triomftocht vanuit
vernieuwende invalshoeken benadert.
Saskia Stevens, Universiteit Utrecht

Middeleeuwen
Rob Meens en Carine van Rhijn ed., Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en
perspectieven (WBOOKS; Zwolle, 2015) 320 p., ill., krt., €39,95 ISBN 9789462580473

‘Barbaars, achterlijk? Middeleeuws!’
‘Dat is zo barbaars, zo achterlijk, zo middeleeuws,’ opent Rob Meens’ en Carine van
Rhijns Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen provocatief. Aan het woord is een hoogleraar terrorisme die de onthoofdingen door
de Islamitische Staat (IS) in de meest krachtige termen wil veroordelen, en derhalve het
woord ‘middeleeuws’ in de mond neemt. Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen wil dit
beeld van een achterlijke, barbaarse middeleeuwen nuanceren door de belangrijkste mythes en misverstanden over de periode tussen
500 en 1500 te belichten, te laten zien waar ze
vandaan komen, en te laten zien hoe hedendaagse onderzoekers over de middeleeuwen
denken. De redacteuren hopen zo inzichtelijk
te maken hoe een aantal mythes zijn ontstaan
en op welke manier ze nog steeds invloed uitoefenen op ons denken.
Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen
geeft dan ook geen specialistische discussies
die alleen gesmaakt worden door de éminences
grises van de mediëvistiek, maar richt zich tot
de geïnteresseerde leek of student die wel eens
wat meer wil lezen over de betreffende periode. De voetnoten zijn tot een minimum beperkt, er zijn maar weinig pagina’s zonder
prachtige kleurenillustraties, en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met literatuursuggesties

en een korte begrippenlijst met termen als ‘Johannes Calvijn’, ‘reliek’, ‘toernooi’ of ‘slijkburgers’. Dat het boek zich tot een breed publiek
richt, betekent echter niet dat het een chronologisch overzicht van de middeleeuwen geeft à
la Blockmans en Hoppenbrouwers, of Rosenwein. Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen is daarentegen opgezet als een, weliswaar
ruwweg chronologisch georganiseerde, grabbelton voor ‘lezers die nog niet veel van de materie weten en geïnteresseerd zijn in een breed
palet aan gevarieerde onderwerpen’ (p. 4).
Daarbij is Meens’ en Van Rhijns Cultuurgeschiedenis een door en door Nederlands, om
niet te zeggen Hollands, boek. Dat uit zich
primair in de auteurs van de verschillende
hoofdstukken. Drie ervan zijn geschreven
door Rob Meens, die, net als mederedacteur
Carine van Rhijn, geschiedenis doceert aan de
Universiteit Utrecht. Samen hebben zij vier
mede-Utrechtenaren gestrikt voor de verdere
hoofdstukken in de bundel. De auteurslijst is
gecompleteerd met drie Amsterdammers, een
Groningse, en een Nijmegenaar. Men zoekt
vergeefs naar niet-Nederlandse inbreng in dit
boek, dat toch de volledige westerse middeleeuwen wil behandelen. Dat hoeft niet erg te
zijn, maar het betekent wel dat het perspectief
van dit boek uitgesproken Nederlands van
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