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Inleiding
Rome, het centrum van de antieke wereld. Altijd al heeft Rome mensen doen denken aan haar
pracht en praal in de Oudheid. Het romantische beeld van de talloze ruïnes die in en rond
Rome nog steeds herinneren aan het eens zo machtige Rome, is een inspiratiebron geweest
voor evenzoveel schrijvers, schilders, filmmakers etc. Dat geldt voor de huidige tijd, zoals
verbeeld in de recente film La Grande Bellezza van regisseur Paolo Sorrentino, maar ook al
voor de Middeleeuwen. Veel mensen zijn van mening dat de interesse in de Oudheid pas weer
is opgelaaid in de Renaissance na een lange periode van stagnatie die daarom de
Middeleeuwen genoemd wordt. Dit is echter onwaar. Het oude Rome heeft onafgebroken
invloed gehad op de westerse cultuur, ook al tijdens de Middeleeuwen. De antieke gebouwen
maakten nog altijd veel indruk op een bezoeker van Rome en het oude Romeinse rijk was nog
steeds een voorbeeld voor veel middeleeuwse heersers1. Bovendien stond de zetel van de paus
het grootste deel van de tijd in Rome, waardoor de stad in het westen de belangrijkste plaats
voor het christendom was. Rome was bestuurlijk gezien misschien niet meer het caput
mundi2, zoals Lucanus haar noemt, maar op religieus gebied was Rome dat zeker en is ze dat
misschien nog steeds wel.
De eerste Middeleeuwse tekst waarin specifiek aandacht geschonken wordt aan het nietchristelijke verleden van de stad, zijn de Mirabilia Urbis Romae. De Mirabilia zijn een tekst
die Rome beschrijft en zijn ook wel gezien als een soort reisgids. Deze tekst is waarschijnlijk
tussen 1140 en 1143 geschreven en hoewel er genoeg theorieën over de identiteit van de
auteur bestaan, kunnen we daar niet veel met zekerheid over zeggen. Er zijn wel oudere
teksten bekend die Rome beschrijven, maar die behandelen vrijwel uitsluitend de christelijke
aspecten van de stad. In het begin beschrijft de tekst de stad en haar gebouwen op een vrij
zakelijke manier, in het vervolg is de tekst narratiever. De auteur beschrijft hier niet alleen
enkele monumenten, maar verbindt er een specifiek verhaal aan dat zich meestal in de
Oudheid afspeelt. Tot slot bevat het werk een beschrijving van een korte rondgang door de
stad. In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de Mirabilia zelf.
Over de Mirabilia Urbis Romae bestaat nogal wat discussie. Een belangrijk discussiepunt
betreft de rol van de Mirabilia in de politieke consternatie die in Rome heerste in de periode
dat deze tekst geschreven werd. In 1143, kort na het uitbrengen van deze tekst (1140-1143) is
er namelijk een republiek uitgeroepen op het Capitool en wilden de republikeinen de macht
over Rome overnemen van de paus en een aantal dominante adellijke families3. De precieze
aard van deze omwenteling zal verderop nog ter sprake komen. Nu menen sommigen dat er in
dit werk een voorkeur van de schrijver voor de republiek en de senaat te lezen is, zoals Ingo
Herklotz die de tekst aanduidt als ‘‘eccessivamente filorepubblicana’’4. Hij reageert hier op
het standpunt van Nine Miedema die meent dat de senaat een te kleine rol in de tekst speelt
om de heroprichting ervan met de Mirabilia te legitimeren5. Dit alles brengt mij tot de
volgende onderzoeksvraag: Gebruikt de auteur van de Mirabilia Urbis Romae het verleden, in
dit geval verhalen over het antieke Rome, om commentaar te leveren op zijn eigen politieke
situatie? Daaraan verbonden zijn natuurlijk de vragen: Als hij dat doet, waaruit bestaat dat
commentaar en op welke manier en waarom levert hij dat?
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Dit onderzoek naar het al dan niet vermeende gebruik van het antieke verleden in de Mirabilia
biedt zodoende niet alleen inzicht in het gebruik van het verleden in een politieke context,
maar levert ook informatie over het beeld dat er in de twaalfde eeuw heerste over de
Oudheid. De auteur heeft zijn tekst geschreven aan de hand van monumenten die er in zijn tijd
veelal nog stonden. Deze antieke monumenten hadden in de Oudheid vaak een religieuze
functie gehad, en waren voor de christelijke Romeinen uit de twaalfde eeuw dus heidens.
Deze tekst is de eerste Middeleeuwse tekst waarin het oude Rome uitvoerig aan bod komt6.
Dat roept de vraag op waarom juist in deze tijd die belangstelling voor het antieke Rome
oplaaide. Hiermee is de auteur van de Mirabilia de eerste auteur, die we kennen, die moest
nadenken over deze monumenten en wat ermee gebeurd was, om zich zodoende een mening
te vormen en erover te kunnen schrijven.
Een van de kwesties waarmee de auteur werd geconfronteerd was de verhouding
tussen het pagane en het christelijke element in een aantal gebouwen. Deze tekst bespreekt
namelijk een aantal monumenten die in de Oudheid gebouwd zijn met een religieuze
bedoeling, en die later een nieuwe functie gekregen hebben die meestal christelijk van aard is.
Dat biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op de manier waarop men tegen deze
monumenten aankeek met name op de relatie tussen het christelijke en niet-christelijke
karakter ervan. Kun je stellen dat het christelijke karakter altijd de overhand had, of blijkt het
antiek pagane karakter net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker?
Om deze twee samenhangende vragen te beantwoorden zal ik drie capita uit de Mirabilia aan
een nauwkeuriger onderzoek onderwerpen. Het gaat daarbij om capita waarin de beschrijving
van antieke monumenten ruim aan bod komen. Het eerste dat ik zal behandelen (caput
vijftien) gaat over het ruiterstandbeeld op het Lateraan. Dit beroemde ruiterstandbeeld staat
vandaag op het Capitool en beeldt de Romeinse keizer Marcus Aurelius af. Die identificatie
met Marcus Aurelius was toentertijd blijkbaar verloren gegaan en in het desbetreffende caput
wordt de ruiter voorgesteld als een niet nader genoemde held uit de Romeinse republiek. Het
tweede caput dat ik zal behandelen (caput zestien) gaat over het Pantheon. Het verhaalt hoe
Marcus Agrippa het Pantheon zou hebben gebouwd voor Cybele en Neptunus en spreekt ook
over de omvorming van het Pantheon tot christelijke kerk. Het derde caput dat behandeld zal
worden (caput elf) gaat over de kerk S. Maria in Aracoeli, die gelegen is op het Capitool en
zou zijn gebouwd omdat keizer Augustus op die plek een visioen van Maria en Christus zou
hebben gehad. Deze capita zijn geselecteerd omdat ze meer verhalend zijn dan de meeste
andere en daardoor beter inzicht kunnen geven in de bedoelingen van de auteur. Omdat in al
deze capita de antieke senaat voorkomt, zijn ze ook geschikt om te zien of in de
beschrijvingen van het functioneren van de senaat in het oude Rome iets doorschemert van de
visie van de auteur op het Rome van zijn eigen tijd. De capita in het eerste en laatste deel van
de Mirabilia geven namelijk nauwelijks informatie voor mijn onderzoeksvragen aangezien ze
zo zakelijk en opsommend zijn. In de door mij gekozen verhalende capita schrijft de auteur
over de antieke senaat en dat is een belangrijk element voor mijn tweede onderzoeksvraag. In
de huidige discussie bestaat er namelijk de kwestie van de mening van de auteur over de
republiek die in de twaalfde eeuw is opgericht in Rome. Hij zou hiervoor de Romeinse
republiek uit de Oudheid hebben gebruikt om zijn mening over een republiek in het algemeen
te geven. Omdat we de senaat als de belichaming van de antieke Romeinse republiek kunnen
zien, heb ik capita gekozen waarin de senaat, en dus de republiek, voorkomt. Anders zou ik
uiteraard geen mening kunnen vormen over de republiek en de visie van de auteur daarop.
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Dit onderzoek is te zien in het kader van de lieux de mémoire van Pierre Nora. Volgens Nora
bestaat er namelijk een enorme afstand tussen de ware sociale onaangeraakte herinnering en
de geschiedenis, wat van het verleden wordt gemaakt door onze samenlevingen7. Dat geldt
ook voor de Mirabilia; hoe beschrijft de auteur het verleden? Aangezien het een zeer populair
werk is geweest, heeft het waarschijnlijk ook veel invloed gehad op het beeld dat mensen
hadden van het oude Rome. Dan is het interessant om te bekijken hoe de auteur dat verleden
beschrijft en waarom hij dat op die manier zou hebben gedaan.
De manier waarop ik deze vragen wil beantwoorden bestaat vooral uit een precieze lezing
van de Mirabilia. Ik zal in de tekst op zoek gaan naar aanwijzingen voor de vraag wat de
antieke oudheid nu betekende voor de auteur van de Mirabilia. Daarnaast zal ik natuurlijk
secundaire literatuur raadplegen. Van de drie door mij uitvoeriger behandelde capita staan de
vertalingen in de bijlage achteraan deze scriptie.
Buiten deze drie capita heb ik ook de rest van het werk bekeken, maar ik ben van mening dat
in deze passages de visie van de auteur het beste naar voren komt. Toch zal ik zo nu en dan
ook naar andere delen van het werk verwijzen.
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Wat zijn de Mirabilia Urbis Romae?
In dit hoofdstuk komen de tekst zelf en het milieu waarin hij geschreven is aan de orde.
Hoewel dit een erg populaire tekst is geweest in de eerste eeuwen van zijn bestaan, is er maar
weinig dat we zeker weten over de precieze herkomst van de Mirabilia. Zo is onbekend wie
de auteur is. Over het algemeen neemt men aan dat de Mirabilia tussen 1140 en 1143
geschreven zijn, maar er is ook geopperd dat de tekst al in het einde van de tiende eeuw
geschreven is. Die these is verdedigd door de Italiaan Cesare d’Onofrio, die het werk verbindt
met de Renovatio imperii Romanorum van Otto III. Otto III was de keizer van het Heilige
Roomse Rijk aan het einde van de tiende eeuw die probeerde de positie van Rome in het rijk
te versterken. Volgens d'Onofrio biedt Otto's politiek waarin de herleving van het oude Rome
een belangrijke rol speelde een goede context voor het ontstaan van een tekst als de Mirabilia.
De oudste handschriften met dit werk stammen echter uit het midden van de twaalfde eeuw.
Aangezien de handschriften dan relatief plotseling en veelvuldig opduiken, is het
waarschijnlijk dat de tekst niet veel ouder is dan de oudst bekende handschriften, zo heeft
Miedema geconstateerd8.
Afgezien van de datering van de oudste handschriften is er ook een inhoudelijke reden om de
de Mirabilia tussen 1140 en 1143 te dateren. In caput 21, dat over de Engelenburcht gaat,
staat namelijk:
‘‘in medio giro sepulchrum [H]adriani porfireticum, quod nunc est Lateranis ante
folloniam;’’.
‘‘In de middelste ring stond de porfieren sarcofaag van Hadrianus, die nu voor de
vollersmolen in het Lateraan staat.’’
We weten dat paus Innocentius II (1130-1143) degene is die deze sarcofaag naar het Lateraan
heeft verplaatst. Hij heeft die sarcofaag rond 1140 laten verplaatsen met de bedoeling die voor
zichzelf te gebruiken. In 1143 is Innocentius II gestorven en is hij inderdaad in die sarcofaag
in de basilica van het Lateraan bijgezet9. In sommige latere handschriften staat de toevoeging:
‘‘die nu het graf van paus Innocentius in het Lateraan is10.’’ Daarmee kunnen we concluderen
dat de eerste versie van deze tekst met alle waarschijnlijkheid tussen 1140 en 1143
geschreven is.
Mede vanwege deze datering menen sommigen dat een kanunnik van St. Pieter genaamd
Benedictus mogelijk als de auteur van de Mirabilia kan worden geïdentificeerd11. Deze man is
de auteur van de zogeheten Ordo Romanus, een ander werk waarin Rome beschreven wordt.
Dit werk richt zich echter vooral op de christelijke, liturgische kant. Daarbij is er duidelijk een
connectie tussen de Mirabilia en de curia. De Mirabilia zijn immers voor het eerste
overgeleverd in de Liber Polypticus, een soort administratief handboek voor de curia. Louis
Duchesne meende dat Benedictus ook de auteur van de Liber Polypticus was, en zag in hem
daarom ook het brein achter de Mirabilia Urbis Romae. Onder anderen Bernhard
Schimmelpfennig12 heeft geopperd dat Benedictus waarschijnlijk slechts de samensteller van
dit Liber Polypticus was, en niet de auteur. Daarom is het ook verre van zeker om hem te zien
als auteur van de Mirabilia.
‘De bewonderenswaardigheden van de stad Rome’ is de titel van deze tekst, maar wat
voor tekst is het eigenlijk en wat zijn nu die bewonderenswaardigheden? De tekst is
8
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onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel bestaat uit een tiental capita en somt op een erg
zakelijke manier bepaalde zaken op, die op soort zijn onderverdeeld. Dit zijn de onderdelen
van de stadsmuur, stadspoorten, triomfbogen, de zeven heuvels van Rome, thermen, paleizen,
theaters, plekken van christelijke martelaren, bruggen, en catacomben. Het tweede deel bevat
meer verhalende stukken die enkele legenden memoreren die in verbinding staan met
specifieke monumenten. Dit zijn meestal verklarende legenden die uitleg geven over de
ontstaansgeschiedenis van het desbetreffende monument. Een mooi voorbeeld vormt de
behandeling van de Santa Maria in Aracoeli, die hieronder nog aan de orde komt. Het derde
deel zit wat stijl betreft een beetje tussen de eerste twee delen in. Het bevat de beschrijving
van een soort rondgang door Rome met erg korte stukjes informatie over de
bezienswaardigheden. Het is echter waarschijnlijk eerder een imaginaire dan een feitelijk
gebruikte route13. Het geheel eindigt met een epiloog waarin de auteur zijn bedoeling stelt dat
hij deze tekst geschreven heeft voor de herinnering door het nageslacht.
Hoewel de Mirabilia Urbis Romae tegenwoordig vrij onbekend zijn, waren ze in de eeuwen
na de vervaardiging ervan een erg bekend en geliefd werk in heel Europa. Dit laten de vele
handschriften en vertalingen, ook in het Middelnederlands, die in die tijd zijn gemaakt wel
zien. Volgens Miedema, de auteur van een recente studie naar deze tekst en zijn overlevering,
zijn er 145 handschriften14 bewaard gebleven. Vijf handschriften dateren nog uit de twaalfde
eeuw, drie uit de twaalfde/dertiende eeuw, dertien uit de dertiende eeuw, en dat aantal neemt
gestaag toe. We kennen nog maar liefst 74 handschriften uit de vijftiende eeuw15. Na de
uitvinding van de boekdrukkunst worden de handschriften zeer zeldzaam, maar het werk werd
talloze malen gedrukt. De voortdurende populariteit van de Mirabilia blijkt bovendien uit het
feit dat delen van de tekst regelmatig overgenomen zijn in andere werken zoals kronieken,
reisliteratuur, geestelijke literatuur en encyclopedieën.
Er is geopperd dat de Mirabilia zo populair waren omdat het bedoeld is als een vroege
reisgids die vooral door pelgrims werd gebruikt. Miedema meent echter dat dat niet zo is. Zij
beschouwt om meerdere redenen de Mirabilia als een fictieve rondgang door Rome.
Allereerst is de route die afgelegd wordt niet logisch. Vervolgens zijn ze meer een reisgids
voor het antieke dan toenmalige Rome. De tempels hadden namelijk vooral een historische
betekenis en geen actuele en religieuze functie meer. Daarnaast was het toen nog niet
gebruikelijk om als pelgrim naar Rome te trekken, en mocht dat zo geweest zijn, dan komen
de kerken en de daar te verwerven aflaten die dan interessant zijn, opvallend weinig aan
bod16. Tevens zijn de Mirabilia volgens Miedema niet zozeer een beschrijving van Rome als
wel een lofzang op de stad, en wordt het christelijke aspect vooral gebruikt om de glans van
het antieke Rome te verhogen.
Door deze populariteit hebben we, zoals gezegd, nu nog 145 handschriften van de Mirabilia.
De handschriften uit de twaalfde en dertiende eeuw bieden allemaal een redelijk homogene
tekst. In de veertiende en vijftiende eeuw is de tekst juist erg heterogeen. Een reden hiervoor
is het feit dat kopiisten destijds niet meer slechts kopieerden, maar dingen veranderden aan
teksten17. In 1946 hebben de Italianen Roberto Valentini en Giuseppe Zucchetti een editie van
de Mirabilia Urbis Romae gemaakt op basis van acht handschriften. Dit geldt nog steeds als
de standaard editie. De recente uitgave van de Mirabilia Urbis Romae van Huber-Rebenich et
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al. is gebaseerd op deze uitgave18, en ik heb op mijn beurt de versie van Huber-Rebenich
aangehouden.
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De Romeinse politiek in de twaalfde eeuw
Zoals reeds eerder vermeld, is dit de eerste Middeleeuwse tekst die aandacht schenkt aan het
oude, pagane Rome. Deze interesse past goed in het algemene beeld dat er in de twaalfde
eeuw in Rome in het algemeen weer veel aandacht voor het klassieke Rome was19. Die
aandacht had veel te maken met de pausen, onder anderen de reeds genoemde Innocentius II,
die paus was ten tijde van het schrijven van de Mirabilia. Na het concordaat van Worms in
1122 was de paus weer een grootmacht in de Europese politiek. Hij had ook de middelen om
Rome weer enigszins op te knappen. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de kerk Santa Maria in
Trastevere die tussen 1140 en 1143 helemaal opnieuw opgebouwd is. Ook het feit dat
Innocentius II de porfieren sarcofaag van keizer Hadrianus gebruikt heeft en paus Anastasius
IV (1153-1154) de sarcofaag van Helena, de moeder van Constantijn de Grote, wijst op een
teruggrijpen naar de Oudheid. De indrukwekkende porfieren sarcofaag van Helena is
tegenwoordig nog te zien in de Vaticaanse musea. Die van Hadrianus is niet bewaard
gebleven maar zal waarschijnlijk niet minder indrukwekkend zijn geweest.
Maar de paus was niet de enige die deze ‘renaissance’ vorm gaf. Ook de burgers van Rome,
vooral de handwerkslieden, die zich georganiseerd hadden in gildes, handelaren, de lagere
geestelijken etc. keken daar in die tijd naar terug. De burgerlijke bevolking van Rome was
destijds ingedeeld in regiones en die werden gezien als de bouwstenen van de commune
zelf20. Paus Innocentius II had in die tijd de elite van de stad naar zich toe getrokken om zo
beter zijn invloed over de stad te kunnen uitoefenen. Omdat die elite de regiones had verlaten,
was de politieke structuur plotseling heel anders. Omdat de commune zo op de regiones was
gericht, was er geen hiërarchie die opliep tot aan het hof van de paus21, en daar kan een van de
redenen liggen dat het volk op een gegeven moment zonder de paus en de elite is gaan
handelen.
De senaat was zo geregeld dat er uit elke regio vier senatoren kwamen. Waarschijnlijk
behoorden deze senatoren meestal tot de medium-elite, zoals Wickham ze noemt22. Dit
benadrukt nog maar eens het belang van de regiones, die overigens al bestonden ver voor de
opstand van 1143.
Door de groeiende macht van de burgers brak er in 1143 een opstand uit, en eisten ze dat alle
edelen verbannen werden. Deze opstand is beschreven door o.a. Otto von Freising, Romualdo
van Salerno, John van Salisbury en Grodfried van Viterbo23. Vervolgens riepen ze op het
Capitool een Romeinse republiek uit en richtten ze de aloude senaat weer op24, en moest er
een Patricius komen om de regering te leiden; dit werd Giordano Pierleoni, lid van een
vooraanstaande familie25. De term Patricius was een term die ook werd gebruikt door o.a.
Karel de Grote, en Karel de Grote kan met zijn rijk als opvolger van het Romeinse rijk
worden gezien.
Paus Innocentius II overleed kort na deze opstand, zijn opvolger Celestinus II stierf binnen
vijf maanden daarna en diens opvolger Lucius II stierf bij een poging het Capitool met
geweld te heroveren. In 1149 zou er zelfs een brief vanuit de senatus populusque Romanus,
19
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een van de eerste keren in de twaalfde eeuw dat we S.P.Q.R. zien, naar de Duitse koning
Konrad III zijn gestuurd om naar Rome te komen en tot keizer gekroond te worden. In die
brief worden Constantijn en Justinianus als zijn voorgangers genoemd en wordt de paus
aangevallen. Er wordt zelfs vermeld dat de fortitudines, turres en domos van de edelen die de
paus steunden waren overgenomen door de senaat. Voor zover bekend heeft Konrad III daar
geen gehoor aan gegeven en is er nog in hetzelfde jaar een bestand getekend. Zo bleef de
situatie, met tussenpozen, vijandelijk tussen de republikeinen en de paus, totdat paus Clemens
III, die in Rome geboren was, in 1188 een compromis bereikte. Hij erkende Rome als een
gemeenschap met bepaalde rechten, en stond toe dat er senatoren en een prefect werden
benoemd. Tevens zou hij een deel van zijn inkomen afstaan voor onder andere het onderhoud
van de stadsmuren. In ruil hiervoor moesten de senatoren trouw zweren aan de paus, diens
wereldlijke macht erkennen en eigendommen van de kerk teruggeven die in de opstand waren
buitgemaakt26.
Zoals in dit hoofdstuk te lezen viel, was het midden van de twaalfde eeuw een vrij onrustige
periode in de Romeinse geschiedenis. Daarom lijkt het mij niet onmogelijk dat de schrijver
hierdoor is beïnvloed bij het schrijven van de Mirabilia Urbis Romae. In het bijzonder de
confrontatie tussen de paus en de senaat lijkt hier geschikt voor, omdat hij aan het hoofd stond
van de stedelijke elite.

26
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Een overzicht van de Mirabilia
In dit hoofdstuk zal er aandacht besteed worden aan de andere capita waarin er mijns inziens
informatie te vinden is over de onderzoeksvraag. Dat is in principe dus het hele werk behalve
de hierna uitvoerig behandelde capita elf, vijftien en zestien. Uiteraard zal dit minder
gedetailleerd zijn en zullen ook niet alle capita aan bod komen. Ik behandel de andere capita
om de lezer een beter beeld te geven over het hele werk en omdat er in dat deel van het werk
ook nog relevante informatie staat.
Zoals gezegd zijn de eerste tien capita van het werk vrij zakelijk en opsommend, maar toch is
hier wel wat over te zeggen. In caput acht wordt er namelijk een lijst gegeven van ‘‘de
plaatsen die worden gevonden in de lijdensgeschiedenissen van de heiligen’’. Ter illustratie
volgt een deel van dat caput:
‘‘Dit zijn de plaatsen die worden gevonden in de lijdensgeschiedenissen van de heiligen:
buiten de Porta Appia, waar de zalige Sixtus onthoofd was en waar de Heer verscheen aan
Petrus en hem zei: Heer, waar gaat u heen?’’. De tempel van Mars; binnen de poort de boog
van de druppel.; vervolgens de regio Fasciola bij de S. Nereo; de vicus Canarius bij de S.
Giorgio, waar het huis van Lucillus was, daar is het Gouden Zeil; de Salvia-bron bij de S.
Anastasio, waar de zalige Paulus onthoofd is.’’
In caput tien wordt er een lijst gegeven van de begraafplaatsen.
Begraafplaatsen:
‘‘De begraafplaats van Calepodius bij de S. Pancrazio; de begraafplaats van de heilige Agatha
bij de Girolus; de begraafplaats van Ursus bij de Portuense en de begraafplaats van de heilige
Felix.’’
Zo gaan beide capita een tijdje door en wat opvalt is het feit dat de christelijke martelaren
veelvuldig worden genoemd. Het feit dat de schrijver hen benoemt bij zijn eerste beschrijving
van de stad, geeft aan dat hij dat een belangrijk onderdeel van de stad en haar geschiedenis
vindt. Ook in de rest van het werk komt het christendom vaak aan bod en nooit op een
negatieve manier.
In caput negen wordt er een lijst gegeven van de bruggen in Rome. Het opvallende hieraan is
dat de pons Aemilius wordt aangeduid als de pons Senatorum. Dit wil niet meteen zeggen dat
de schrijver fervent voorstander was van een republiek, maar opvallend is het wel.
Van de verhalende capita gaat caput twaalf over twee antieke standbeelden die Praxiteles en
Fidias zouden voorstellen, die in de legende filosofen voorstellen. In de bijbehorende
legendarische uitleg wordt er gezegd dat er een ‘‘rex potentissimus’’ zal komen die de macht
van de heersers van deze eeuw zal overstijgen. Daarnaast wordt aan het einde van dat verhaal
een standbeeld van een vrouw met een schelp voor zich genoemd. Dat standbeeld zou voor de
standbeelden van Praxiteles en Fidias gestaan hebben. Over die schelp wordt expliciet gezegd
dat die symbool voor de kerk staat, en dat niemand daarheen kan komen tenzij hij wordt
gewassen in die schelp. Dit is natuurlijk een verwijzing naar het wijwater. In combinatie
hiermee verwijst de auteur met de rex potentissimus waarschijnlijk naar Christus, waarmee
Praxiteles en Fidias een soort christelijke profeten worden.
In een van de andere verhalende capita (caput zeventien) wordt het verhaal verteld van de
christelijke keizer Philippus die op slinkse wijze wordt vermoord door de heidense Decius. De
zoon van Philippus heeft zijn schat aan de paus gegeven alvorens ook hij vermoord wordt. In
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zijn zoektocht naar die schat doodt keizer Decius de vier martelaren Abdon, Sennen, Sixtus en
Laurentius. Hier wordt de heidense keizer Decius zeker als een kwaad man afgeschilderd.
In het achttiende caput bespreekt de auteur de kerk S. Pietro in Vincoli. Ook van dit
caput speelt het eerste deel zich af in de Oudheid en heeft het Octavianus als hoofdpersoon.
Octavianus wordt ook hier weer positief beschreven. Het tweede deel speelt zich af nadat de
meeste Romeinen als bekeerd zijn tot het christendom. Daarin wordt verteld hoe de ketenen
van St. Petrus naar Rome zijn gebracht door koningin Eudoxia. Hier zien we geen enkele
negatieve verwijzing naar niet-christenen.
De tendens in het werk is dus dat het christendom duidelijk naar voren komt als de
belangrijkste religie. Dit blijkt uit de vele heiligen en martelaren die genoemd worden. Over
sommige martelaren (caput zeventien) wordt zelfs een tamelijk lange geschiedenis verteld.
Ook het feit dat de antieke standbeelden van Praxiteles en Fidias worden beschreven als
christelijke profeten, lijkt dit te ondersteunen. Toch wordt de Oudheid met haar heidense
religie bijna niet negatief beschreven. Zo kon ik maar één geval vinden van een Romeinse
keizer die slecht werd neergezet: keizer Decius. In caput zeventien doodt hij de christelijke
keizer en vervolgens nog meer christenen in zijn zoektocht naar een schat. Dit gebeurt
nergens anders in het werk en de auteur neemt in caput twaalf zelfs twee antieke standbeelden
van de filosofen Praxiteles en Fidias en maakt hen tot christelijke profeten. Hiermee neemt hij
dus heidense figuren en verandert hij ze in christelijke figuren. Het lijkt er dus op dat de
schrijver van de Mirabilia geen problemen had met de heidense geschiedenis van Rome. Hij
gebruikt die geschiedenis soms zelfs in een christelijke uitleg zoals bij de standbeelden van
Praxiteles en Fidias.
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Het Ruiterstandbeeld
Een van de meest bijzondere bezienswaardigheden in Rome is het ruiterstandbeeld van
Marcus Aurelius. Het is een van de weinige antieke bronzen standbeelden die de tand des tijds
hebben doorstaan en is ontsnapt aan het lot van omsmelting waaraan zoveel antieke bronzen
beelden zijn blootgesteld om het kostbare materiaal te recyclen. Omdat men lange tijd dacht
dat dit standbeeld keizer Constantijn de Grote voorstelde, is dat lot dit kunstwerk bespaard
gebleven. Constantijn was namelijk de eerste keizer die het christendom officieel toestond na
het edict van Milaan en hij zou zowaar zelf tot het christendom bekeerd zijn27. Om deze reden
is dit beeld niet alleen gespaard, maar heeft paus Hadrianus (772-795) het standbeeld voor het
Lateraan laten opstellen, de toenmalige residentie van de pausen28. Hier stond het met andere
beroemde Romeinse kunstwerken zoals de Doornuittrekker. Deze groep beelden, en in het
bijzonder het standbeeld van Marcus Aurelius, werd gezien als machtslegitimatie van de paus
over Rome en het westen29. Toen het Capitool in 1536 werd heringericht door Michelangelo,
is het standbeeld verplaatst daarheen verplaatst, de plek waar het origineel tot voor kort te
bewonderen was30. Nu staat daar een replica en is het origineel in de Capitolijnse musea te
bewonderen. Ten tijde van het schrijven van de Mirabilia Urbis Romae stond het beeld echter
nog bij het Lateraan.
In caput vijftien van de Mirabilia (zie p. 30) wordt over dit beroemde ruiterstandbeeld een
legende verteld. In deze legende wordt de republiek Rome belegerd door een oosterse koning.
Dan staat er een niet nader benoemde Romeinse held op die een plan bedenkt en daarmee de
koning gevangen neemt. Vervolgens wordt het leger van die koning verslagen en wordt er een
standbeeld opgericht voor de held, en dat standbeeld is het ruiterstandbeeld van Marcus
Aurelius.

Maarten van Heemskerck, kopergravure van het Lateraans paleis, ca. 1535
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Het feit dat deze legende hier staat is opvallend omdat dit de vroegste tekst is waarin we dit
verhaal terugvinden. Dit verhaal is in de late Middeleeuwen veelvuldig overgenomen, maar
waar de schrijver van de Mirabilia het vandaan heeft, weten we niet. Het heeft voor zover
bekend in elk geval geen historische achtergrond of aanknopingspunt aan antieke legenden 31.
Het kan dus zijn dat het een verhaal is dat in de twaalfde eeuw de ronde deed in Rome, en de
schrijver kan het ook zelf bedacht hebben. Het feit dat de Mirabilia de eerste bron van dit
verhaal zijn, geeft wel aan dat de auteur waarschijnlijk vrij veel vrijheid had bij het optekenen
van zijn versie. Daarom is het niet ondenkbaar dat hij hier en daar persoonlijke elementen in
het verhaal heeft opgenomen.
Het is opmerkelijk dat de auteur hier afwijkt van de gangbare uitleg van dit standbeeld,
namelijk dat het keizer Constantijn de Grote uitbeeldt. Dat hij wel bekend was met die
gangbare interpretatie blijkt al uit de eerste zin, waarin hij aangeeft dat men vertelde dat het
bronzen paard van Constantijn was, maar dat dat zijns inziens niet zo is. In de eerste zin van
caput vijftien stelt de auteur namelijk:
‘‘Lateranis est quidam caballus aereus qui dicitur Constantini, sed non ita est’’.
‘‘In het Lateraan is er een bronzen paard dat wordt gezegd van Constantijn te zijn, maar dat is
niet zo.’’
Hij kiest daarentegen voor een interpretatie van het beeld als Romeinse volksheld uit de
republikeinse tijd. Nadat de auteur duidelijk gemaakt heeft dat dit beeld niet Constantijn
voorstelt, begint hij met het verhalen van de legende. Deze legende laat hij beginnen met de
woorden ‘‘Tempore consulum et senatorum’’, ‘Ten tijde van de consuls en senatoren’. Deze
twee mededelingen maken meteen duidelijk dat hier niet het meest voor de hand liggende,
christelijke onderwerp zal worden behandeld, maar iets heel anders. In dit hele caput zal ook
geen enkele keer naar het christendom verwezen worden, noch naar een andere religie. De
auteur kijkt hier dus niet door een christelijke bril naar de Oudheid, en laat religie helemaal
links liggen. De legende die hij vertelt en die hij als waarheid bestempelt, is zeer
onwaarschijnlijk, maar dat doet niets af aan de keuze die hij gemaakt heeft om dit verhaal zo
op te tekenen.
Het verhaal vertelt dat de koning gevangen genomen wordt op een moment waarop hij niet
heel koninklijk en nobel voor de dag komt. De Romeinse held had namelijk al enkele nachten
de koning bespied en gezien dat hij bij een bepaalde boom zijn behoefte deed. Telkens
wanneer de koning daar kwam, begon er een uil te roepen waardoor hij wist wanneer de
koning daar was. Op de dag dat de koning gevangen genomen wordt, wacht de Romein ook
op de roep van de uil en grijpt hij de koning ‘‘die zijn behoefte al gedaan had’’ (qui iam
peregerat necessarium). Je zou kunnen zeggen dat de koning hier letterlijk en figuurlijk te
kakken wordt gezet. Maar misschien is er meer aan de hand. Dit is immers niet de eerste
beschrijving van iemand die ten onder gaat door het doen van zijn behoefte. Arius, de priester
uit Alexandrië die in de ogen van de katholieken als het archetype van een ketter gold, is zelfs
gestorven op het toilet. Socrates Scholasticus, een vijfde-eeuwse Griekse geschiedschrijver,
meldt ons dat Arius in Constantinopel naar de markt van Constantijn liep, toen hij plots
dringend zijn behoefte moest doen. Eenmaal op het toilet aangekomen kwam echter ook een
deel van zijn ingewanden mee naar buiten en stierf hij onmiddellijk32. Dit verhaal was in de
middeleeuwen heel bekend en wellicht kende de auteur van de Mirabilia dit ook. Door de
oosterse koning af te beelden als iemand die door het doen van zijn behoefte ten onder ging,
wilde hij wellicht de oosterse koning vergelijken met de ketter Arius. Is er een reden waarom
31
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hij daarvoor koos? Daarvoor kunnen we een ander stuk van de tekst gebruiken. In ditzelfde
caput wordt namelijk vermeld dat Rome door de oosterse koning ‘‘aan de kant van het
Lateraan’’ (ex parte Lateranis) belegerd werd. Nu is dat natuurlijk goed mogelijk en het feit
dat dit beeld bij het Lateraan stond opgesteld speelt hierbij mogelijk mee. Toch lijkt de
oosterse koning hier geassocieerd te worden met de plek waar de pausen resideerden.
Impliceerde de schrijver hier wellicht dat de macht van de paus voor het Romeinse volk
voelde als een belegering? Dit is natuurlijk nogal speculatief, maar de associatie van de Rome
bedreigende oosterse koning, de aartsketter Arius en de pauselijke residentie is misschien toch
suggestief.
Op het einde van het verhaal wordt de koning nog eens negatief ter sprake gebracht . De
auteur beschrijft hier namelijk hoe de overwonnen koning deel uitmaakte van het standbeeld.
De koning zou onder het rechter voorbeen van het paard met zijn handen achter zijn rug
gebonden zijn afgebeeld. Daarbij wordt ook nog vermeld dat de koning ‘‘klein van gestalte’’
(parvae personae) was. Dit was in de klassieke Romeinse kunst een vrij gebruikelijke manier
om overwonnenen af te beelden, maar het is onbekend of dit standbeeld er ooit zo uit heeft
gezien. Blijkbaar gebruikt onze auteur dit klassieke motief om de Romeinse overwinnaar te
verheerlijken en de oosterse koning te vernederen.
Het is op zijn minst opmerkelijk dat de auteur van de Mirabilia ervoor koos om dit standbeeld
op te nemen in zijn werk, en daarbij niet terug te grijpen op de christelijke interpretatie ervan,
maar een verhaal over een republikeinse volksheld te vertellen. De reden hiervoor ligt
mogelijk bij de wrijving tussen de Romeinse gemeenschap en de paus ten tijde van het
schrijven van deze tekst. De wens van de Romeinse gemeenschap was immers dat er weer een
senaat zou worden opgericht zoals tijdens de Romeinse republiek. Men was het niet eens met
de overheersende positie van de paus in Rome. In dit licht kan men deze legende misschien
zien als verkapte propaganda voor de senaat en tegen de paus. In deze legende wordt Rome,
dat geregeerd wordt door de senaat en consuls, namelijk aangevallen door een zeer machtige
vorst uit het oosten (rex potentissimus de Orientis partibus). Simpel gezegd: een vrije
republiek wordt aangevallen door een alleenheerser uit het Oosten. Mogelijk dacht menigeen
hierbij niet alleen aan het antieke verleden maar identificeerde men de oosterse koning met
een heerser in het oostelijk deel van Rome. Daarbij komt nog dat het woord ‘‘rex’’ in de
Oudheid een woord was dat grote afschuw opriep bij de Romeinen.
In dit caput wordt niet alleen de vijandige monarch negatief afgebeeld, maar worden de
Romeinse republiek en haar volk ook in zeer positief termen beschreven. Allereerst zegeviert
de republiek hier over de alleenheerser. De held die Rome redt, is ook in alles het
tegenovergestelde van de koning. Waar de koning als klein van gestalte wordt beschreven, is
de Romein een ‘‘dappere en ervaren strijder van grote schoonheid en deugd’’ (armiger
magnae formae et virtutis, audax et prudens). Als de auteur in het begin van dit caput vertelt
dat Rome wordt belegerd door de oosterse koning, beschrijft hij dat als volgt: ‘‘Van de kant
van het Lateraan belegerde hij Rome en hij teisterde het Romeinse volk met veel
verwoestingen en gevechten ’’ (ex parte Lateranis Romam obsedit, multa strage et bellis
populum Romanum afflixit). Eerst maakt de auteur op een vrij zakelijke manier duidelijk dat
Rome wordt belegerd, maar daarna maakt hij het iets levendiger door eigenlijk hetzelfde nog
eens te op te schrijven. En in deze meer emotionele hervertelling is niet Rome, maar het
Romeinse volk het slachtoffer. Direct na deze zin staat de held op die het volk zal bevrijden
van ‘‘deze tegenspoed’’ (hac tribulatione). Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de protagonist, die de Romeinse republiek en haar volk beschermt, en de antagonist die
de republiek met geweld onder zijn eigen macht wil brengen.
15

Al bij al kunnen we zeggen dat de auteur in dit caput de antieke geschiedenis van de stad
Rome toch wel bekijkt met een eigentijdse blik. Hij beschrijft een antiek standbeeld, maar
door de legende die hij daaraan koppelt, lijkt hij stelling te nemen in een discussie die destijds
actueel was. Het is daarbij opvallend dat hij niet kiest voor de hem bekende christelijke
interpretatie van dit standbeeld, maar dat hij het plaatst in een context van de Romeinse
republiek. Een republiek die bedreigd wordt door een alleenheerser uit het Oosten. De
traditionele interpretatie van dit monument verwijst naar Constantijn, de eerste christelijke
keizer, die de wereldlijke macht aan de bisschop van Rome zou hebben geschonken. In die
interpretatie zijn keizerlijke en pauselijke heerschappij dus nauw aan elkaar verbonden. De
locatie waar het beeld stond, dicht bij de pauselijke residentie in het Lateraan, versterkte die
associatie nog. De auteur van de Mirabilia kiest er niet voor die lijn te volgen, maar plaatst
het beeld in een oude republikeinse context, waarbij hij de vijandige koning duidelijk
kleineert door de beschrijving van zijn gevangenneming in een vernederende positie.
Mogelijk dat de auteur van de Mirabilia de koning uit het Oosten met de in het Oosten van
Rome zetelende paus associeerde, maar dat is uiteraard nogal speculatief. Het is ook mogelijk
dat hij die aanval in de buurt van het Lateraan lokaliseert omdat daar dat standbeeld stond en
hij zodoende de locatie van het beeld kan verklaren. Belangrijker echter is dat hij elke
keizerlijke en pauselijk associatie met het beeld vermijdt en het in een context plaatst waarin
republikeinse deugden een hoofdrol speelden.
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Pantheon
Een ander hoofdstuk dat inzicht biedt in de belangstelling van de auteur van de Mirabilia voor
het antieke verleden van Rome is caput zestien, over het Pantheon. De bouw van het Pantheon
werd in 27 v.Chr. begonnen door Marcus Vipsianus Agrippa (64/63 v.Chr.-12 n.Chr.). Het
huidige Pantheon dateert echter van 120-124 n.Chr. Het originele gebouw was namelijk
afgebrand en keizer Hadrianus (117-138) heeft het toen weer laten opbouwen. Hij heeft wel
de originele inscriptie overgenomen die zegt dat Marcus Agrippa het Pantheon gemaakt
heeft33.
In het begin van de zevende eeuw heeft paus Bonifatius IV (608-615) de tempel tot
een christelijke kerk gewijd. We weten dat dit op 13 mei plaatsvond, maar over het jaar zijn
we niet precies ingelicht. Als die wijding op een zondag plaatsvond, zoals De Blaauw
aanneemt, zou de wijding in het jaar 613 plaatsgevonden hebben34. Volgens Erik Thunø was
het echter geen vaststaand gebruik dat kerken niet op een zondag gewijd werden. Dan is het
waarschijnlijker dat het Pantheon uiterlijk in 610 gewijd is aangezien keizer Phocas volgens
het Liber Pontificalis geschenken heeft gegeven bij de wijding van het Pantheon en hij in 610
gestorven is. Omdat paus Bonifatius IV in Augustus 608 tot paus gekozen is, en de wijding in
mei plaatsvond, komen in het geval van een doordeweekse wijding alleen 609 en 610 in
aanmerking35.
Dit caput (zie p. 31) is ruwweg in twee delen onderverdeeld: het eerste deel gaat over de
bouw van het Pantheon door Marcus Agrippa, en het tweede deel gaat over de wijding van het
Pantheon door paus Bonifatius. Bij deze twee zaken heeft de auteur het bij het rechte eind,
maar de legendes die hij erbij vertelt, zijn een stuk minder geloofwaardig. De eerste legende
gaat over Marcus Agrippa die een visioen kreeg waarin Cybele, de moeder der goden, aan
hem verscheen en zei dat zij en Neptunus hem zouden helpen de Perzen te verslaan. In ruil
daarvoor moest hij echter een tempel voor haar en Neptunus bouwen. Marcus Agrippa trok
ten strijde en overwon de Perzen. Daarna bouwde hij een tempel voor Cybele, Neptunus en
alle demonen, en hij gaf aan die tempel de naam Pantheon.
In de tweede legende wordt paus Bonifatius behandeld die het Pantheon tot een
christelijke kerk gemaakt heeft. Dat heeft hij gedaan omdat hij zag dat het Pantheon zo mooi
was en omdat christenen bij het Pantheon werden aangevallen door demonen. Hij vroeg voor
de wijding eerst toestemming aan de Byzantijnse keizer Phocas (602-610), en kreeg die
toestemming ook. Daarna wordt verteld hoe en wanneer die wijding plaatsvond en dat op dat
moment, één november, ook de christelijke feestdag Allerheiligen is ingevoerd.
De auteur heeft hier echter niet helemaal gelijk. Het Pantheon is namelijk nooit
speciaal aan Cybele en Neptunus gewijd, maar was waarschijnlijk altijd al voor alle goden.
Bovendien werd Allerheiligen weliswaar in de twaalfde eeuw, zoals nu nog steeds, op één
november gevierd, in de zevende eeuw was dat echter op 13 mei. En op die dag heeft paus
Bonifatius waarschijnlijk het Pantheon gewijd als christelijke kerk. Paus Gregorius IV (828844) heeft de feestdag verplaatst naar één november, zoals gebruikelijk was in Ierland en
Schotland. De mis die aan de gestorvenen opgedragen wordt, Allerzielen, is voor het eerst in
Cluny in het jaar 998 gehouden36. Dus hier heeft onze auteur enkele gebruiken van zijn eigen
tijd laten voortkomen uit de wijding van het Pantheon.
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Hoewel het Pantheon waarschijnlijk nooit specifiek aan Neptunus en Cybele gewijd is, zijn er
redenen te bedenken waarom de auteur van de Mirabilia dit toch denkt. In de Oudheid is er
waarschijnlijk een tempel gewijd aan Neptunus geweest die vlak achter (i.e. ten zuiden van)
het Pantheon heeft gelegen. De zogenaamde Basilica Neptuni is volgens Cassius Dio
gebouwd door Agrippa ter nagedachtenis aan zijn overwinningen op zee37. Deze tempel heeft
aan het Pantheon vast gezeten, en zelfs nu zijn daar de resten nog van te zien aan de
achterzijde van het Pantheon38. Aangezien die resten met maritieme motieven nu nog aan het
Pantheon vast zitten, was dat in de twaalfde eeuw hoogstwaarschijnlijk ook zo. Het is
mogelijk dat door die maritieme motieven aan de achterkant van het Pantheon, men in de
twaalfde eeuw dacht dat het Pantheon aan Neptunus gewijd was.
Cybele wordt in de Mirabilia aangeduid als moeder van de goden (mater deorum).
Aangezien het Pantheon in de twaalfde eeuw al gewijd was aan Maria, kan de overeenkomst
tussen die twee figuren de reden zijn dat de auteur dacht dat het Pantheon aan Cybele gewijd
was. Zowel Cybele als Maria hebben namelijk een functie als ‘moedergodin’. Bij Cybele staat
dat zelfs expliciet in de tekst, en Maria is natuurlijk de moeder van Christus. Het is echter
aannemelijker dat het Pantheon aan Maria gewijd is omdat het een cirkelvormig gebouw is. In
Rome was er voor de wijding van het Pantheon nog geen cirkelvormige Mariakerk, maar in
het oostelijk deel van de christelijke wereld kwam dat veel voor. De beroemdste was
misschien de kapel van Hagios Soros in Constantinopel. Deze kapel was ook cirkelvormig en
had waarschijnlijk een koepel. Aangezien Rome in het begin van de zevende eeuw onder
Byzantijnse invloed stond, is het aannemelijk dat het idee van de wijding van een
cirkelvormig heiligdom aan Maria, uit het oosten kwam39.
In de tekst wordt Marcus Agrippa beschreven als een kundig en vroom man. Hij wordt twee
keer door de senaat uitgezonden om volkeren te onderwerpen, één keer in Germanië en één
keer in Perzië. De auteur beschrijft dat Agrippa zich duidelijk dienstbaar opstelt tegenover de
Romeinse senaat. Daarbij wil hij in eerste instantie de expeditie naar Perzië niet leiden omdat
hij meent dat hij daar niet toe in staat is. Dan laat hij zich toch overtuigen door de godin
Cybele en komt hij uiteindelijk succesvol terug, om welke reden hij als vaardig veldheer
wordt beschreven. De vroomheid die hem wordt toegedicht is af te leiden uit de passage
waarin hij hulp krijgt van Cybele. Met deze hulp weet hij dat hij niet meer kan verliezen en
uiteindelijk lost hij zijn belofte aan de godheid in.
Het is opvallend dat de eerste woorden van dit caput net als in caput vijftien ‘‘ten tijde
van de consuls en senatoren’’ (temporibus consulum et senatorum) zijn. Dit verhaal moet
zich, als we op de inhoud afgaan, hebben afgespeeld toen Octavianus, die goed bevriend was
met Agrippa, in de praktijk reeds de machtigste man in het Romeinse rijk was. Het is dus
onwaarschijnlijk dat Agrippa steeds verantwoording aflegde aan de senaat en niet aan
Octavianus, die in dit caput niet eens genoemd wordt. Toch is de senaat volgens deze legende
echt het orgaan waar de meeste macht lag. Het onderwerpen van de Suevi en Saksen doet
Agrippa namelijk ‘‘voor de Romeinse senaat’’ (Romano senatui), het feit dat de Perzen in
opstand zijn gekomen, wordt aan de senatoren bericht (nuntiavit senatoribus) en de senatoren
geven de leiding van de missie aan Agrippa (Senatores autem hanc legationem praefecto
Agrippae imposuerunt.). Als Agrippa zijn visioen heeft gehad vertelt hij dit later aan de senaat
(hoc recitavit in senatu), en ten slotte maakt hij de Perzen schatplichtig aan de Romeinse
senaat (posuit eos annualiter sub tributo Romani senatus). Omdat de republiek hier wederom
zo duidelijk naar voren wordt geschoven, kan men hierin het verlangen naar een republikeinse
staatsvorm zien. Hier is ook te zien dat volgens de auteur mensen die niet voor eigen gewin
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gaan maar voor het volk handelen, goede bestuurders zijn. De schrijver wil dat hier wellicht
benadrukken door Agrippa goddelijke steun toe te dichten. Deze goddelijke steun staat mijns
inziens symbool voor het zijn van een goede bestuurder, want Agrippa wordt erg duidelijk
beschreven als een goede leider en hij wordt later geholpen door een godheid. In het
hoofdstuk over de S. Maria in Aracoeli zullen we zien dat bij Octavianus hetzelfde gebeurt.
Onze auteur geeft dus alleen goddelijke steun aan heersers die in zijn ogen goed besturen.
Aangezien paus Innocentius II nergens goed wordt beschreven en zeker geen goddelijke steun
krijgt, meen ik dat de auteur vond dat de paus geen goede bestuurder was. Hij krijgt geen
goddelijke steun en als er iemand goddelijke steun nodig heeft, is het de paus wel.
In de eerste zin zit nog een uiting van onvrede over de politieke situatie van het
moment. Agrippa onderwerpt namelijk de Suevi en Saksen in opdracht van de Romeinse
senaat. De Suevi en Saksen zijn twee Germaanse volkeren en in de twaalfde eeuw bemoeiden
de keizers van het Heilige Roomse Rijk zich intensief met de Romeinse politiek. De
opmerking in de Mirabilia is zeer waarschijnlijk een steek onder water naar de Duitse keizers
Konrad III en Lotharius von Supplinburg40. Als de Romeinse republiek stand wilde houden,
dan was een machtige Duitse keizer, die zich te veel met de Romeinse politiek bemoeide,
natuurlijk niet welkom.
Het beeld dat de schrijver van het antieke Rome geeft, is positief voor zover hij zich erover
uitlaat. Hij laat namelijk zien dat de Romeinen superieur zijn door Marcus Agrippa te laten
zegevieren over de Germanen en Perzen. Hij vermeldt die overwinningen slechts heel kort,
waardoor het de normaalste zaak van de wereld lijkt dat de Romeinen winnen. Daarnaast
wordt nog vermeld dat het Pantheon gebouwd wordt en er een verguld beeld op het vergulde
dak staat. Dat geeft blijk van hoe schitterend Rome er volgens de auteur destijds uit moet
hebben gezien.
Hoewel de heidense godin Cybele een positieve rol in dit verhaal vervult, vinden we
hier ook een negatieve houding ten opzichte van de oude Romeinse godsdienst. De auteur
schrijft namelijk dat voor het Pantheon, christenen veelvuldig door demonen werden
aangevallen. Dat was voor paus Bonifatius een belangrijke reden om de tempel om te vormen
tot christelijke kerk. De heidense goden worden hier, zoals regelmatig in de middeleeuwen,
als demonen betiteld. Des te interessanter is het dat Cybele zo een centrale plaats in de
vertelling inneemt.
De bestudering van de manier waarop de auteur van de Mirabilia het ruiterstandbeeld van
Constantijn de Grote beschrijft, suggereerde dat de tekst wellicht een anti-pauselijke tendens
heeft. Dat wordt in dit hoofdstuk niet bevestigd. Paus Bonifatius IV speelt hier een centrale
rol en hetzelfde geldt in zekere zin voor keizer Phocas, maar er is geen teken dat keizer of
paus hier op een negatieve manier worden benaderd. Hoewel de auteur waarschijnlijk de
gedachte aan een republiek steunde, heeft hij paus Bonifatius niet gebruikt om de toenmalige
paus, Innocentius II, in diskrediet te brengen. De optie om de paus helemaal niet te noemen
was er vrijwel niet, omdat het feit dat het Pantheon een christelijke kerk is geworden
natuurlijk ter sprake moest komen. We kunnen aannemen dat de auteur van de Mirabilia
christelijk was. Om dan meteen alle pausen in een slecht daglicht te stellen omwille van één
‘slechte’ eigentijdse paus, ging de auteur waarschijnlijk wat te ver. Men vergete ook niet dat
er tussen paus Bonifatius en Innocentius II meer dan vijf eeuwen zitten. Het is dus goed
mogelijk dat de auteur de pausen van lang geleden wel met respect beschreef. Het antieke
Rome wordt voorgesteld als een schitterende stad met prachtige bouwwerken zoals het
Pantheon. De antieke Romeinse religie speelt in dit verhaal een grote rol en die is voor het
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grootste deel neutraal beschreven. Toch worden er ook demonen vermeld die christenen
blijkbaar zonder reden aanvallen. Dat is toch een teken dat de antieke Romeinse religie niet zo
vredelievend en goed was als het christendom. Tevens zijn er weer genoeg aanwijzingen in de
tekst te vinden die de oude Romeinse republiek en haar senaat positief beschrijven.
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Santa Maria in Aracoeli
Caput elf van de Mirabilia biedt ook aanknopingspunten voor
de vraag naar de manier waarop de auteur tegen het antieke
verleden van Rome aankeek. Het behandelt de kerk S. Maria
in Aracoeli, en verklaart de naam van de kerk met een
uitvoerig verhaal. (zie p. 32). Dit is voor de vraagstelling
interessant omdat het verhaal betrekking heeft op de
Romeinse keizer Octavianus. Des te interessanter is het dat
deze keizer hier in een christelijke context wordt gezet. Hij
krijgt hier namelijk een visioen van Maria en Christus, een
onderwerp dat latere kunstenaars zoals Rogier van der
Weyden ter inspiratie diende.
De kerk bevindt zich op het Capitool, waardoor haar
oude naam S. Maria in Capitolio was. De auteur van de
Mirabilia verhaalt hier hoe de senaat aanbiedt om Octavianus
(de latere keizer Augustus) te vereren omdat de godheid in
hem is. Hij weigert dat in eerste instantie en vraagt de
Tiburtijnse Sibylle om advies. Zij geeft hem als antwoord dat
er een koning uit de hemel zal komen, opdat hij een oordeel
zal vellen over de wereld, wat ongetwijfeld naar Christus
verwijst. Onmiddellijk daarna opent de hemel en ziet
Octavianus een maagd boven een altaar staan met een kind in
haar armen. Een stem zegt hem dan: ‘‘Dit is het altaar van de
zoon van God’’ (Haec ara filii Dei est). Octavianus valt dan
op zijn knieën en begint te vereren. Dit zou allemaal
Rogier van der Weyden, Bladelin altaar
in de slaapkamer van Octavianus gebeurd zijn. Dit is
ca. 1450
echter zeer onwaarschijnlijk aangezien de
privévertrekken van de keizers in hun paleis op de Palatijn lagen. Als men nu naar de S. Maria
in Aracoeli gaat, is er daadwerkelijk nog een zuil te zien waarop geschreven staat: ‘‘uit de
slaapkamer van de keizers’’ (a cubiculo augustorum)41.
De plaats waar zich dit allemaal afspeelt, is belangrijk. Dat is namelijk het Capitool en dat
wordt door de auteur van de Mirabilia gezien als de plaats waar men tijdens de Romeinse
republiek het rijk bestuurde, zoals blijkt uit de beschrijving van het Capitool in caput 23 :
‘‘Het Capitool, dat het hoofd van de wereld was, waar de consuls en senatoren verbleven om
de wereld te besturen’’ (Capitolium, quod erat caput mundi, ubi consules et senatores
morabantur ad gubernandum orbem). Dit is ook de plaats waar in 1143 de republiek opnieuw
is uitgeroepen en waar de bijbehorende senaat destijds zetelde. De senatoren deden dat juist
daar om te verwijzen naar de oude republiek en de hoogtijdagen van de stad Rome. In de
legende over Augustus is de hoofdpersoon weliswaar een keizer – zoals de auteur duidelijk
maakt door te beginnen met: ‘‘ten tijde van keizer Octavianus’’ (tempore Octaviani
imperatoris) in plaats van ‘‘ten tijde van de consuls en senatoren’’ (tempore consulum et
senatorum)– maar spelen de senatoren desondanks een belangrijke rol. Het zijn namelijk de
senatoren die naar keizer Octavianus de wens uitspreken hem te willen vereren. Als hij zijn
visioen heeft gehad, rapporteert Octavianus aan de senatoren wat er met hem gebeurd is.
Octavianus wordt dus duidelijk beschreven als een keizer die goed samenwerkt met de senaat.
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Als teken van zijn nederigheid voegt de auteur zelfs toe dat Octavianus in eerste instantie
weigerde om vereerd te worden. Hier zien we dat de antieke auteur zich baseert op Suetonius.
Ook hij vermeldt namelijk dat Octavianus dit pertinent weigert als aan hem de dictatuur wordt
aangeboden. Octavianus zou zelfs op zijn knieën met ontblote borst zijn gegaan om dit
aanbod af te wenden42. Bovendien roept Octavianus de Tiburtijnse Sibylle er nog bij om haar
om advies te vragen. Als na haar antwoord Maria en Christus aan hem verschijnen is het wel
duidelijk dat de senatoren gelijk hebben dat er iets goddelijks in Octavianus is, en geeft
Octavianus toe aan de wens van de senatoren.
Ook in caput 23 wordt ook de S. Maria in Aracoeli specifiek genoemd. Er wordt namelijk
vermeld dat er op de plaats waar nu de S. Maria in Aracoeli staat, vroeger twee tempels
stonden die verbonden waren met het paleis waar Octavianus zijn visioen had. Deze tempels
waren gewijd aan Phoebus Apollo en Carmenta. Dit is echter niet helemaal correct aangezien
de dichtstbijzijnde tempel van Apollo die van Apollo Sosianus bij het theater van Marcellus
was en Carmenta daar heel dichtbij een tempel had. Deze twee tempels lagen dus weliswaar
niet op het Capitool, maar aan de voet ervan, dus de auteur had blijkbaar wel enige kennis van
de tempels die bij het Capitool lagen. Deze goden hebben met elkaar gemeen dat ze allebei
goden van de voorspellingkunst waren. Het was dus op de resten van die twee heidense
tempels dat Octavianus zijn christelijke visioen van Maria en Christus kreeg. Ook de Sibyllen
werden vaak met Apollo in verband gebracht. Zij zijn later in de christelijke traditie
opgenomen; hier kom ik verderop in dit hoofdstuk nog op terug. Hier zien we dus continuïteit
in de functie van de tempels en de christelijke kerk die daar later werd gebouwd. Octavianus
fungeert hier mooi als schakel tussen de antieke religie en het christendom.
Er is een opvallende overeenkomst tussen Octavianus in dit caput en Marcus Agrippa in caput
zestien. In beide gevallen verschijnt er namelijk een godheid aan hen. Een andere
overeenkomst is het feit dat zowel Marcus Agrippa als Octavianus in positieve termen worden
beschreven en dat ze altijd verantwoording afleggen aan de senaat. Het feit dat zij dan
goddelijke steun krijgen, zou kunnen worden gezien als teken dat mensen die niet voor hun
eigen gewin gaan, maar de gemeenschap dienen, Gods steun krijgen. Impliciet lijkt dit een
pleidooi voor een goede samenwerking tussen heersers en de senaat. Dit kan ook gelezen
worden als kritiek op die eigentijdse heersers die niet met de vertegenwoordigers van de
Romeinen, de senaat, wilden samenwerken, zoals paus Innocentius II.
Mede door deze legende werd de S. Maria in Aracoeli ook in latere tijden als een burgerlijk
symbool gezien43. Het is tegenwoordig door het enorme monument van Victor Emanuel II
misschien moeilijk voor te stellen, maar de S. Maria in Aracoeli en het Palazzo Senatorio
torenden vroeger hoog boven de stad uit. Het Capitool lag toen echter wel aan de rand van de
stad aangezien Rome in de twaalfde eeuw lang niet meer zo dicht bevolkt was als in de
Oudheid. Het centrum had zich destijds namelijk verplaatst naar de Campus Martius richting
Tiber en Vaticaan. Aan de achterkant van het Capitool kan men tegenwoordig nog steeds
genieten van het panorama over het Forum Romanum waarachter het indrukwekkende
Colosseum oprijst. Het Capitool was dus een plek met een eigen politiek-historische waarde,
en daarbij kwam nog de imposante plek met aan de ene kant uitzicht over de moderne stad, en
aan de andere kant uitzicht over de ruïnes van het oude Rome waar men zich aan spiegelde.
Al bij al reden genoeg om de republiek daar uit te roepen.
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Het is opvallend dat Octavianus in deze passage wordt afgebeeld als een man die in aanraking
komt met het christendom en zelfs zover gaat dat hij Maria en Christus vereert. Hier zien we
dat onze auteur als het om religie gaat toch vooral met een christelijke inslag schrijft, maar
wel een gelaagd verhaal vertelt. Hij begint namelijk met een verhaal over Octavianus waarbij
een lezer niet verwacht dat het over een christelijk onderwerp zal gaan. Maar dan wordt de
Tiburtijnse Sibylle erin betrokken die oorspronkelijk in de Oudheid al een religieuze functie
had, maar in de Middeleeuwen langzamerhand met het christendom in verband is gebracht.
De Sibylle begint namelijk ineens over Christus en Hij verschijnt dan samen met Maria aan
Octavianus waardoor het verhaal een onverwachte wending richting het christendom krijgt. In
de Middeleeuwen werden de Sibyllen wel vaker met het christendom geassocieerd.
Augustinus maakte in de vierde eeuw al de vergelijking tussen de Sibyllen en de profeten en
de Sibyllen zijn later veelvuldig afgebeeld in de christelijke kunst, zoals op het vloermozaïek
van de dom in Siena44. Uiteindelijk schrijft de auteur deze legende op om de naam van een
kerk uit te leggen en gaat dit caput over het christendom en niet over de pagane religie.
Octavianus, die zelf uiteraard niet christelijk was, valt volgens deze legende wel op zijn
knieën en vereert Maria met haar kind. De antieke godsdienst wordt hier dus wel achterwege
gelaten, maar de Oudheid zelf niet. Die wordt samengebracht met het christendom.
Het feit dat Octavianus verbonden wordt met het christendom is niet nieuw. In de vierde
ecloga van zijn Bucolica schrijft Vergilius (70-19 v.Chr.) namelijk al over een maagd en een
jongen die een nieuw geslacht zal doen komen.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
Desinet ac toto surget gens aurea mundo
Casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.

8
10

‘‘Kuise Lucina, wees de bijna geboren jongen welgezind, door wie eerst het ijzeren geslacht
zal eindigen, en het gouden geslacht voor de hele wereld zal oprijzen. Uw Apollo heerst
reeds.’’
Dit gedicht is geschreven tussen 42 en 39 v.Chr. en dat is dus enige decennia voor de geboorte
van Christus geweest. Daarom is het gedicht later veelvuldig gezien als een profetisch werk
dat de geboorte van Christus aankondigde. Om deze reden laat bijvoorbeeld Dante Alighieri
in zijn La divina commedia Vergilius optreden als gids in het hiernamaals. Nu is deze ecloga
eigenlijk geschreven omdat Octavianus de vrede had doen terugkeren na een lange tijd van
burgeroorlogen. Bij Vergilius denkt men al snel aan Octavianus, zo wordt de Aeneis wel eens
als propaganda voor de regering van Octavianus gezien. Vergilius werd namelijk gesponsord
door Maecenas die op zijn beurt weer dicht bij Octavianus stond. Hierdoor wordt ook
Octavianus in verband gebracht met deze vermeende profetie en wordt hij zodoende ook in
verband gebracht met het christendom. Het is goed mogelijk dat de auteur van de Mirabilia
aan deze vierde ecloga dacht toen hij Maria en Christus aan Octavianus liet verschijnen.
We kunnen van dit caput dus zeggen dat de auteur ook hier weer benadrukt hoe een goede
machthebber zou moeten besturen: niet ten gunste van zichzelf en door de uiteindelijke macht
vrijwel helemaal aan een senaat te laten. Octavianus is in de overlevering een goede keizer en
dat zo beschrijft de auteur van de Mirabilia hem ook, onder andere door de heilige Maria met
Christus aan hem te laten verschijnen. Dit was niet zo schokkend aangezien Octavianus al
eerder in verband was gebracht met het christendom door de vierde ecloga van Vergilius. Dat
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de Mirabilia hier een zeer christelijke interpretatie van de regering van Octavianus biedt,
hoeft niet te verwonderen. Opmerkelijker is het dat elementen uit de niet-christelijke religie in
dit verhaal ok een rol spelen, al is het een ondergeschikte. De Sybille op dat moment mogelijk
al meer een christelijk symbool, waar de pagane elementen duidelijk ondergeschikt geworden
waren, dat geldt niet voor de tempels van Apollo en Carmenta. De auteur van de Mirabilia
blijkt in grote lijnen geïnformeerd over deze tempels, maar is niet op de hoogte van de
precieze details. Dat niet-christelijke verleden was blijkbaar echt voorbij en gold niet langer
als een bedreiging voor de christelijke identiteit van de stad.
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Discussie
Aan de hand van deze casestudies wil ik nu een antwoord gaan geven op de onderzoeksvragen
uit de inleiding. De belangrijkste vraag was: Gebruikt de auteur van de Mirabilia Urbis
Romae het verleden, in dit geval verhalen over het antieke Rome, om commentaar te leveren
op zijn eigen politieke situatie? Kort na het verschijnen van dit werk is er in Rome namelijk
een republiek uitgeroepen terwijl de paus eigenlijk het gezag over Rome had. Daarna is er in
de stad jarenlang een conflict geweest tussen de paus en de republikeinen, die vooral uit leden
van de Romeinse middenklasse bestonden. Daarnaast is de vraag gesteld hoe de gebouwen
met een oorspronkelijk heidense functie, of minstens zijn gebouwd door heidense Romeinen,
zijn beschreven. De Mirabilia waren immers de eerste tekst sinds de Oudheid waarin het
antieke Rome weer prominent werd beschreven, en deze keer vanuit een volledig christelijke
maatschappij die ver stond van de heidense Romeinse religie.
Bij het onderzoeken van het beeld van de Oudheid in de Mirabilia heb ik in de eerste plaats
gelet op religie. Dat was namelijk een van de kenmerkende verschillen tussen de Oudheid en
de twaalfde eeuw die de schrijver als zeer negatief kan hebben opgevat. De periodes uit de
Oudheid die worden beschreven betreffen voornamelijk de late republiek en de vroege
keizertijd en in deze periode is het christendom hooguit van marginale betekenis geweest in
Rome. De meeste hoofdrolspelers in deze episodes uit de Mirabilia waren in de ogen van de
twaalfde-eeuwse, christelijke auteur dan ook heidenen. Uit de onderzochte capita blijkt echter
dat de auteur hier helemaal geen groot probleem van maakt. Hij laat zelfs een keer een
heidense godheid ten tonele verschijnen die de protagonist uit dat caput bijstaat. In het
hoofdstuk over het Pantheon verschijnt Cybele namelijk aan Marcus Agrippa en biedt aan
deze te helpen met het onderdrukken van een opstand van de Perzen. Ze zegt zelfs dat
Neptunus een grote god is en dat ook hij Agrippa zal helpen als Agrippa aan hem een
plengoffer brengt en een tempel bouwt voor Neptunus en Cybele. In het verhaal zorgen de
goden ervoor dat Marcus Agrippa ook daadwerkelijk succes heeft in zijn strijd tegen de
Perzen en uit dank zou hij het Pantheon ter ere van deze goden hebben gebouwd. De auteur
kent in dit verhaal dus echt macht toe aan de heidense goden. Toch is hij er duidelijk over dat
het christendom het enige ware geloof is. Hij benadrukt in de passages over het Pantheon en
de S. Maria in Aracoeli duidelijk de christelijke kanten van het verhaal. Dat is natuurlijk ook
logisch omdat de S. Maria in Aracoeli een kerk is en het Pantheon er later een is geworden,
maar de schrijver geeft Maria ook veel eer en hij laat de in principe heidense keizer Augustus
Maria en Jezus aanbidden.
In de ogen van de auteur was het christendom dus het ware geloof maar hij verzwijgt de oude
Romeinse religie niet en laat zich er ook zelden negatief over uit. Hij laat de religies soms
zelfs enigszins in elkaar overlopen. Een voorbeeld is het Pantheon, dat in de gangbare uitleg
een tempel voor alle goden was. In de Mirabilia gaat men daar ook vanuit en wordt Cybele
als moeder der goden zelfs speciaal vereerd in die tempel. Deze tempel wordt gewijd tot kerk
en dan in het bijzonder aan Maria als de moeder van alle heiligen. Daar kunnen we
continuïteit zien: zowel Cybele als Maria, worden immers vooral als moeder gezien, in het
ene geval van goden, in het andere van heiligen. De functie van het Pantheon als heilige plaats
waar alle goden/heiligen worden vereerd, zou je in dezelfde zin ook kunnen zien als
christelijke erfenis van het polytheïsme.
Een ander geval waar we die continuïteit zien, is de kerk S. Maria in Aracoeli. De
Mirabilia benadrukken dat die kerk gebouwd is op de plek waar vroeger de tempels van
Apollo en Carmenta stonden. Dit waren allebei goden die veel met de voorspellingskunst te
maken hadden en het is opmerkelijk dat de Mirabilia Octavianus op precies die plek een
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visioen toedichten. Het opvallende daarbij is dat het Maria en Jezus zijn die aan Octavianus
verschijnen. Het betreft dus een christelijk visioen dat plaatsvindt op de resten van de tempels
van heidense goden van de voorspellingskunst.
Bij het verhaal over deze kerk speelt ook de Tiburtijnse Sibylle een belangrijke rol.
De Sibyllen hadden al een religieuze functie in de Oudheid, maar zijn later in de christelijke
traditie opgenomen als een soort profeten. De Tiburtijnse Sibylle krijgt in dit verhaal deze
functie van christelijke profeet omdat ze de geboorte van Christus aan Octavianus voorspelt.
Hier zien we dus dat de Romeinse religie wel van belang is omdat de Sibylle in het verhaal
voorkomt en omdat de kerk gebouwd is op de plek waar vroeger de tempels van Apollo en
Carmenta stonden. De meeste nadruk ligt echter op het christendom, omdat Maria en Christus
aan Augustus verschijnen, en Augustus, een van de belangrijkste figuren uit de Oudheid, hen
zelfs vereert. Augustus fungeert hier dus als schakel tussen het oude geloof en het
christendom, waar het christendom uiteindelijk als het ware geloof wordt beschreven.
De auteur heeft uiteraard niet alleen maar het religieuze aspect van Rome behandeld. Deze
tekst gaat over Rome, dus we kunnen onderzoeken welk beeld hij in het algemeen van Rome
in de Oudheid had. Dat blijkt in de onderzochte capita een erg positief beeld te zijn. In twee
van de drie capita is Rome verwikkeld in een oorlog. De ene oorlog is heel bedreigend omdat
Rome aangevallen en belegerd wordt door een oosterse koning, de andere vindt plaats om de
rust in het reeds grote rijk te herstellen na een opstand in Perzië. In beide gevallen stappen de
Romeinen als winnaar van het slagveld. Bij de belegering van Rome is dat voor het overgrote
deel te danken aan de moed en listigheid van de Romeinse held. Bij het hoofdstuk over het
Pantheon gaat het vooral over de opstand in Perzië, maar in het begin wordt ook nog kort
vermeld dat Marcus Agrippa net de Suevi en Saksen heeft overwonnen. Daarna begint de
schrijver pas over de opstand in Perzië. Toch gaat dit verhaal vooral over de gebeurtenissen in
Rome voor en na die tweede veldtocht, want de veldtocht zelf wordt heel kort, in één zin
beschreven. De schrijver schetst hier een beeld van een oppermachtig Rome dat bij een
opstand even vijf legioenen kon sturen om orde op zaken te stellen. Marcus Agrippa, de
aanvoerder, heeft echter geen last van hoogmoed en neemt zijn opdracht zeer serieus.
Vervolgens krijgt hij ook nog goddelijke steun en kan de overwinning hem niet meer ontgaan.
Daarna kan de schrijver terugkeren naar Rome om de geschiedenis van het Pantheon verder te
vertellen.
Al bij al krijgt de lezer het idee dat de auteur de oude glorietijd van Rome wil
verhalen. Hij lijkt daarin een voorkeur te hebben voor de republiek, zoals straks verder zal
worden uitgelegd, maar ook de keizertijd wordt niet expliciet negatief beschreven. In de
Mirabilia worden natuurlijk de bewonderenswaardige zaken van Rome beschreven, en de
auteur doelt daarmee in eerste instantie op zichtbare resten zoals gebouwen. Daar maakt hij
vaak echter een verhaal aan vast dat ook bewonderenswaardig is, dus die geschiedenis kan
wat mij betreft ook als deel van die mirabilia worden gezien.
De belangrijkste vraag van deze scriptie was: Gebruikt de auteur van de Mirabilia Urbis
Romae het antieke Rome om commentaar te leveren op zijn eigen politieke situatie? In 1143,
kort na het uitbrengen van deze tekst (1140-1143) is er namelijk een republiek uitgeroepen op
het Capitool. Het voorbeeld voor deze Middeleeuwse republiek was ongetwijfeld de
Romeinse republiek uit de Oudheid. Het uitroepen van een republiek is niet iets wat men
spontaan even doet, en er was ook voldoende steun van de Romeinse middenklasse hiervoor.
De onvrede over de macht en het bestuur van de paus zal waarschijnlijk dus al een tijdje
aanwezig zijn geweest voordat de republiek ook daadwerkelijk werd uitgeroepen. In die tijd
zijn de Mirabilia Urbis Romae geschreven en naar mijn mening is die onvrede over de paus
en de wens van een republiek zoals die er in de Oudheid was, terug te vinden in de tekst.
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Sommigen zijn het daar niet mee eens, zoals Nine Miedema die meent dat de senaat een te
kleine rol in de tekst speelt om heroprichting ervan met de Mirabilia te legitimeren. Een van
de redenen die zij daarvoor aandraagt is het feit dat de antieke senaat enkele keren naast te
keizer voorkomt, waarbij de keizer echter de hoofdrol van de gebeurtenis speelt45. In caput elf
dat over de S. Maria in Aracoeli gaat, speelt keizer Augustus weliswaar de hoofdrol omdat de
senaat hem wil aanbidden, maar uiteindelijk is het de senaat die initiatief neemt en komt
Augustus later nog terug om zijn ervaring te vertellen aan de senaat. Augustus mag dan wel
het machtigste individu zijn, maar hij betrekt de senaat sterk in zijn regering. Daarom ben ik
het niet met Nine Miedema eens dat de senaat hier een geringe rol speelt. De senaat heeft
misschien niet de machtigste rol, maar omdat de machtige Augustus de senaat wel erg betrekt
in zijn regering, laat hij zien hoe een goede heerser zou moeten regeren.
Dit brengt me op de twee passages waarin er een godheid verschijnt aan een
sterveling. De eerste is de verschijning van Maria en Christus aan keizer Augustus in caput elf
over de S. Maria in Aracoeli. Deze verschijning wordt hier beschreven als bevestiging dat er
iets goddelijks in Augustus was, zoals de senaat hem had verteld. Augustus heeft altijd al een
goede naam gehad, ook met betrekking tot het christendom, en onze auteur gaat daar in mee.
De andere passage waarin er een godheid aan een sterveling verschijnt, is caput zestien dat
over het Pantheon gaat. Hier verschijnt Cybele aan Marcus Agrippa als hij twijfelt over zijn
opdracht om de opstand van de Perzen neer te slaan en ook Agrippa wordt louter positief
beschreven. Een andere overeenkomst tussen Augustus en Agrippa is het feit dat de senaat
voor hen allebei een grote rol speelt. Augustus mag dan wel de keizer zijn, maar hij regeert
niet in zijn eentje. En Agrippa doet als prefect wat de senaat van hem verlangt. Het is logisch
dat de schrijver eerder een godheid zal laten verschijnen aan een goede persoon dan een
slechte. Maar het is opmerkelijk dat deze twee personen allebei bijzonder veel belang hechten
aan de senaat, en zij toevallig allebei worden bijgestaan door een godheid. Hier valt mijns
inziens uit af te leiden dat de auteur het een belangrijke en goede eigenschap vond om samen
met de senaat te besturen in plaats van helemaal alleen. Dit kunnen we zien in het licht van de
Romeinse opstand die kort na het schrijven van dit werk uitbrak, waarvan het logisch is dat de
onvrede aan de basis hiervan al langere tijd in de samenleving aanwezig was. Als we daarvan
uitgaan, kun je in die passages lezen dat de auteur geen aanhanger van de paus was en het idee
van een senaat zoals die er vroeger was, steunde. Of, in elk geval, meende dat de heerser in
Rome in nauwe samenspraak met de lokale elites de stad diende te besturen.
In caput vijftien, waar het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius wordt behandeld, is
misschien die voorkeur voor een republiek nog duidelijker terug te zien. In dit caput wordt er
namelijk heel duidelijk een tweedeling gemaakt tussen de agressieve, oosterse alleenheerser
en de vrije Romeinse republiek. Alleen al het feit dat de auteur ervoor kiest om in dit
standbeeld een republikeinse volksheld te zien in plaats van keizer Constantijn de Grote, zegt
al heel veel over zijn standpunt. Het zou veel makkelijker zijn geweest om de gangbare uitleg
te geven dat het wel Constantijn was en er dan een christelijk verhaal aan vast te knopen.
Maar de auteur doet dat heel bewust niet en zegt ook expliciet dat het beeld Constantijn niet
voorstelt. De sympathie van de schrijver gaat uit naar de Romeinen en de niet nader
benoemde oosterse koning wordt in zeer negatieve termen beschreven. In de tekst wordt
wederom heel positief gesproken over de senaat en het volk. De held van de legende
beschermt het volk maar erkent de macht van de senaat en ziet zichzelf totaal niet als
machthebber van Rome. De oosterse koning daarentegen is wel een alleenheerser en probeert
agressief andere streken te veroveren. Omdat er tijdens het schrijven van dit werk veel
onvrede was over de macht van de paus en veel Romeinen een republiek als oplossing zagen,
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kunnen we hierin een parallel zien met de legende. De paus regeert alleen, zoals de oosterse
koning doet, en dit wordt afgezet tegen de Romeinse republiek, een staatsvorm waar veel
Romeinen uit de twaalfde eeuw een voorbeeld in zagen.
Uiteindelijk was het mijns inziens de ‘‘bedoeling’’ van de auteur om een werk te schrijven
over de bewonderenswaardige zaken van Rome, zoals de titel ook zegt. Martin Disselkamp
schrijft ‘‘Unabhängig davon spricht aus dem Text die Absicht, das antike Rom aspektreich
und eindrucksvoll zu vergegenwärtigen46‘‘, en daar kan ik mij wel in vinden. Die
bewonderenswaardige zaken zijn ook waar het hele werk over gaat, maar soms worden aan
die mirabilia verhalen vastgemaakt. Het zijn vooral die verhalen waarin aanwijzingen te
vinden zijn over de mening van de auteur over de toenmalige Romeinse politiek. Hij laat zich
bijvoorbeeld louter positief uit over de senaat maar ook keizer Augustus, die in principe meer
macht had dan de senaat, wordt positief beschreven. Dit komt door het feit dat Augustus in dit
werk geen echte alleenheerser is; hij regeert namelijk nog steeds samen met de senaat. De
auteur is dus ontevreden met de paus die wel alle macht voor zichzelf heeft en heeft een
voorkeur voor een republiek. De Mirabilia Urbis Romae zijn dus niet geschreven met de
bedoeling om een anti-pauselijk manifest te schrijven, maar de mening van de auteur klinkt er
wel in door. Huber-Rebenich et al. verwoorden het mooi: ‘‘Die politischen Ereignisse von
1143 hat der Autor der Mirabilia wohl nicht gekannt, und sie spiegeln sich auch nicht im
Tekst. Sehr wohl aber bekommen wir einen Einblick in die Stimmung am Vorabend dieser
römischen Revolution (sofern der Ausdruck überhaupt angemessen ist)’’47.
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Conclusie
In de passages die ik grondig bestudeerd heb, heb ik delen gevonden die als commentaar van
de auteur op zijn eigen politieke situatie gelezen kunnen worden. In caput vijftien hebben we
het verhaal over de Romeinse held die Rome redt tijdens een belegering van een oosterse
koning. Daarin worden de held, de senaat en het Romeinse volk een aantal keren duidelijk
positief beschreven. De oosterse koning is duidelijk de antagonist van het verhaal en wordt
zodoende heel negatief beschreven. Ook in het zestiende caput wordt de senaat een aantal
keren expliciet genoemd en de senaat is in dat verhaal over het Pantheon ook echt het
machtigste politieke orgaan van Rome. In het elfde caput over de S. Maria in Aracoeli, dat ik
als laatste behandeld heb, speelt de senaat geen zo grote rol als in de andere twee capita, maar
toch kun je op bepaalde punten lezen dat de senaat nog steeds belangrijk was, ook al was
Octavianus aan de macht gekomen.
De manier waarop de auteur commentaar lijkt te leveren, is impliciet. Nergens zegt hij
expliciet dat hij een republiek een goede staatsvorm vindt of dat hij de paus en diens politiek
niet mag. Maar door telkens de senaat een belangrijke en in het verhaal goede rol te geven en
de alleenheerser negatief neer te zetten, denk ik daarin te kunnen lezen dat de schrijver wel
degelijk een voorkeur had voor een republiek met een senaat.
Wat het antieke Rome en vooral het religieuze aspect betreft, lijkt de auteur van de Mirabilia
geen moeite te hebben om de antieke Romeinse religie positief te beschrijven. In caput zestien
wordt Marcus Agrippa namelijk geholpen door Cybele en Neptunus, en de auteur doet totaal
geen moeite om die godheden negatief af te schilderen omdat ze heidens zijn. In heel het werk
heb ik maar twee gevallen gevonden van de slechte kanten van de heidenen: in caput zestien
worden er bij het Pantheon christenen aangevallen door demonen, en in caput zeventien
worden er door keizer Decius christenen gedood. Verder zijn er alleen maar neutrale of
positieve beschrijvingen van de antieke Romeinse religie.
Dit onderzoek is uiteraard nogal beperkt en heeft zich in het bijzonder gericht op de analyse
van een drietal capita van de Mirabilia. Deze drie hoofdstukken gaan, meer dan de meeste
andere capita, uitvoerig in op het Romeinse verleden van de pauselijke stad. Zij lijken de
stelling te rechtvaardigen dat de antieke Romeinse religie in de twaalfde eeuw niet als een
serieuze bedreiging van de christelijke identiteit werd gezien. Om die reden kan de auteur
onbekommerd elementen uit de Romeinse religie in zijn verhaal betrekken en op enkele
plaatsen continuïteit met dat pre-christelijke verleden van Rome suggereren. Bij de
behandeling van de seculiere aspecten van de Romeinse geschiedenis, valt op dat de auteur
sympathie lijkt te hebben voor heersers die in nauwe samenspraak met de senaat, lees de
lokale aristocratie, regeren.
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Bijlage
Caput 15
In het Lateraan is er een bronzen paard dat wordt gezegd van Constantijn te zijn, maar dat is
niet zo; want wie ook maar heeft gewild de waarheid te kennen, moet dit lezen. Ten tijde van
de consuls en senatoren kwam er een zeer machtige koning uit oostelijke delen naar Italië.
Van de kant van het Lateraan belegerde hij Rome en met veel verwoestingen en gevechten
teisterde hij het Romeinse volk. Toen is er een dappere en ervaren strijder van grote
schoonheid en deugd opgestaan, die tegen de consuls en senatoren zei: ‘‘Als er iemand zou
zijn die jullie uit deze tegenspoed zou bevrijden, wat zou hem dan door de senaat worden
beloofd?’’
En zij zeiden hem als antwoord: ‘‘Wat hij ook maar verlangd zal hebben, zal hij meteen
krijgen,’’
En hij zei tegen hen: ‘‘Geef mij dertigduizend sestertiën en jullie zullen voor mij na afloop
van de oorlog en ter herinnering aan de overwinning een voortreffelijk paard maken.’’
Zij beloofden dat ze alles zouden maken zoals hijzelf had gevraagd.
Hij zei: ‘‘Sta midden in de nacht op en wapen je allemaal. Sta binnen de muren op de uitkijk
en jullie moeten doen wat ik jullie zal hebben gezegd.’’
Ze volgden zijn bevelen onmiddellijk op. Hij besteeg het paard zonder zadel en hij droeg een
sikkel. Heel veel nachten had hij immers die koning aan de voet van een boom zien komen
om zijn behoefte te doen. En bij diens aankomst begon de uil die in die boom zat altijd te
roepen. Maar hij ging de stad uit en deed het gras, dat hij opgebonden in een bundel droeg,
voor zich op de manier van een schild.
Zodra hij de uil hoorde roepen, kwam hij meteen dichterbij en wist hij dat de koning naar de
boom was gekomen. Hij ging naar hem toe, die zijn behoefte reeds gedaan had. De
bondgenoten die bij de koning waren, dachten dat hij een van de hunnen was; ze begonnen te
schreeuwen opdat hij uit de weg ging voor de koning. Maar hoewel hij deed alsof hij van de
plek wegging, gaf hij dicht bij hen niet op, ging hij naar de koning toe en nadat zij allen door
zijn kracht verwijderd waren, greep hij de koning met geweld en nam hem mee. Zodra hij bij
de stadsmuur was gekomen, begon hij meteen te roepen: ‘‘Ga naar buiten en vernietig heel
het leger van de koning, want kijk: ik houd hemzelf gevangen!’’ Zij die naar buiten gingen,
hebben sommigen gedood, anderen op de vlucht gejaagd. Daardoor verkregen de Romeinen
een immense hoeveelheid goud en zilver.
Zo zijn ze glorieus terug naar de stad teruggekomen en wat aan de genoemde krijger beloofd
was, hebben ze ingelost: dertigduizend sestertiën, en een verguld bronzen paard zonder zadel
ter herinnering, terwijl hij er zelf op zit met uitgestrekte rechterarm waarmee hij de koning
had gegrepen. Op het hoofd van het paard was een herinnering aan de uil wiens roep voor de
overwinning had gezorgd. Ook is de koning zelf, die klein van gestalte was, met achter de rug
gebonden handen aangezien hij hem gevangen had, als aandenken onder de hoeven van het
paard bevestigd.
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Caput 16
Ten tijde van de consuls en de senatoren onderwierp de prefect Agrippa met vier legioenen de
Suevi, Saksen en andere westelijke volkeren aan de Romeinse senaat. Bij zijn terugkomst
luidde de bel van het Perzische standbeeld dat zich op het Capitool bevond, in de tempel van
Jupiter en Moneta. Van elk koninkrijk van de hele wereld was er een standbeeld op het
Capitool, met een bel bij de hals; zodra een bel luidde, wisten ze meteen dat dat koninkrijk
opstandig was. Toen de priester die in zijn week in de grot zat, daarvan de bel hoorde,
berichtte hij het aan de senatoren. De senatoren gaven echter deze opdracht aan prefect
Agrippa.
En hij, weigerend omdat hij zo’n grote taak niet kon dragen, was uiteindelijk toch
overtuigd en vroeg een beraad van drie dagen; in die tijd viel hij in een nacht door te veel
denken in slaap. Aan hem verscheen een vrouw die zei: ‘‘Agrippa, wat doe je? Je bent diep in
gedachten verzonken.’’
En hij antwoordde haar: ‘‘Dat ben ik’’
En zij zei: ‘‘Wees sterk en beloof me dat je een tempel zult maken zoals ik je toon en zeg, als
je zult overwinnen.
En hij zei: ‘‘Dat zal ik doen, vrouwe.’’ En zij toonde hem in dat visioen een tempel van die
soort. Hii zei: ‘‘Vrouwe, wie bent u?’’
Zij zei: ‘‘Ik ben Cybele, de moeder der goden; breng plengoffers aan Neptunus, die een grote
god is, opdat hij je helpt. Zorg dat deze tempel gewijd wordt aan mij en Neptunus, omdat wij
bij jou zullen zijn en jij zult overwinnen.’’
Agrippa stond op en herhaalde dit blij in de senaat, en met een grote vloot, met vijf
legioenen, ging en overwon hij alle Perzen stelde hij hen onder een jaarlijkse belasting van de
Romeinse senaat. Toen hij terugkwam in Rome maakte hij deze tempel en liet hem wijden
aan Cybele, de moeder der goden, en Neptunus, de zeegod, en alle geesten en hij gaf deze
tempel de naam Pantheon. Ter ere van Cybele maakte hij een verguld beeld dat hij op het dak
van de tempel plaatste boven de opening en bedekte het beeld met een wonderlijke laag
verguld brons.
Ten tijde van de christelijke keizer Phocas, kwam paus Bonifatius. Toen hij die zo
bewonderenswaardige tempel gewijd aan Cybele, moeder der goden, zag, en voor die tempel
christenen heel vaak werden aangevallen door demonen, vroeg de paus aan de keizer of hij de
tempel aan hem wilde overdragen. Aangezien hij op 1 november gewijd zou zijn ter ere van
Cybele, de moeder der goden, zou hij hem dan op 1 november wijden ter ere van de zalige
Maria, altijd maagd die de moeder van alle heiligen is. Dit stond de keizer hem toe en de paus
wijdde het op 1 november samen met heel het Romeinse volk. Er was besloten dat op die dag
de Romeinse paus daar de mis opdroeg en het volk het lichaam en bloed van de Heer ontving,
zoals met Kerst; en dat op die dag alle heiligen met hun moeder Maria, die altijd maagd is, en
de hemelse zielen een feest hebben, en dat de doden in de kerken over heel de wereld een
offer voor de verlossing van hun zielen krijgen.
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Caput 11
Ten tijde van keizer Octavianus, toen de senatoren zagen dat hij van zo grote schoonheid was
dat niemand hem in de ogen kon kijken, en dat hij zo voorspoedig en vredig was dat hij de
hele wereld belastingplichtig voor zich had gemaakt, zeiden ze tegen hem: ‘‘Wij willen u
vereren omdat de godheid in u is. Als dat niet zo zou zijn, zou niet alles u zo goed vergaan.’’
Maar hij eiste weigerend uitstel. Hij riep de Tiburtijnse Sibylle bij zich aan wie hij herhaalde
wat de senatoren gezegd hadden. Zij vroeg drie dagen tijd waarin ze de kunst van het vasten
uitvoerde. Na de derde dag antwoordde ze de keizer: ‘‘Dit zal zeker zijn, keizer: Als teken
van het rechtsoordeel zal de aarde door zweet nat worden; uit de hemel zal een koning komen
voor de eeuwigheid, dat wil zeggen lichamelijk aanwezig om over de wereld te oordelen.’’
Enzovoort.
Onmiddellijk opende de hemel en stortte een buitengewone glans zich over hem uit; en hij zag
in de hemel een zeer mooie maagd die boven een altaar stond, met een kind in haar armen. Hij
was erg verbaasd en hoorde een stem zeggen: ‘‘Dit is het altaar van de zoon van God.’’ En hij
viel meteen op de aarde en aanbad hen. Dit visioen vertelde hij aan de senatoren en zijzelf
waren zeer verbaasd. Dit visioen vond plaats in de kamer van keizer Octavianus waar nu de
kerk S. Maria in Capitolio is. Daarom wordt die de S. Maria in Aracoeli genoemd.
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