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Voorwoord
Sinds het jaar 2013 ben ik in Heerlen werkzaam bij het Thermenmuseum, een
oudheidkundig museum met een opgraving van een Romeins badhuis als
hoofdtentoonstelling. Tijdens dit werk hoor ik vaak reacties van bezoekers, waardoor
ik goed op de hoogte ben van de moderne kijk op de Romeinse badcultuur in onze
huidige samenleving. Een belangrijk onderwerp in die receptie is de naaktheid in
badhuizen, aangezien veel bezoekers van jong tot oud zich verbazen over de
gewoonte van de Romeinen om een bezoek aan een badhuis volledig naakt te
verrichten. Die verbazing lijkt voort te komen uit de Nederlandse of zelfs Westerse
afkeer van publieke naaktheid in badhuizen, terwijl publieke naaktheid in nietWesterse badhuizen zoals in Japan bijvoorbeeld wél geaccepteerd is.
Het taboe van publieke naaktheid in de Westerse wereld heeft ook te maken
met de invloed van de joodse en christelijke religie op deze maatschappij, waarbij het
bekende verhaal van de zondeval door Adam en Eva de joods-christelijke opinie
over (publieke) naaktheid beïnvloedt. Om die joods-christelijke houding beter te
begrijpen, kan men het Bijbelboek Genesis en de geschriften van de vroegchristelijke
auteur Aurelius Augustinus van Hippo (354 – 430 n. Chr.) bestuderen. De situatie
vóór de zondeval, het overtreden van Gods gebod door Adam en Eva, toont de
onschuld van de naaktheid van het eerste mensenpaar: Erant autem uterque nudi,
Adam scilicet et uxor eius, et non erubescebant, “Zij waren echter beiden naakt, namelijk
Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet”.1 Uiteindelijk komt er dan toch
schaamte na de verleiding door de slang oftewel Satan en het eerste mensenpaar eet
van vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad: Et aperti sunt oculi
amborum. Cumque cognovissent esse se nudos, consuerunt folia ficus et fecerunt sibi
perizomata, “En de ogen van beiden werden geopend. En toen zij hadden begrepen
dat zij naakt waren, regen zij vijgenbladeren aan elkaar en maakten zij lendendoeken
voor zichzelf”.2 Dankzij de geopenbaarde schaamte komt God erachter dat Adam en
Eva zich niet hebben gehouden aan zijn verbod op het eten van de boom van kennis
van goed en kwaad en zij worden uit de Tuin van Eden verbannen. De boodschap is
duidelijk: de naaktheid vóór de zondeval was onschuldig, maar de naaktheid en de
hierop volgende schaamte ná de zondeval is tegen de wil van God.
Betekent dat dan juist niet dat publieke naaktheid volgens de wil van God is?
De vroegchristelijke auteur Augustinus geeft antwoord op deze vraag in zijn
bekende werk De Civitate Dei (“Over de Stad van God”): volgens hem worden de
menselijke geslachtsdelen terecht de pudenda, “schaamdelen”, genoemd, omdat zij
ongecontroleerde seksuele verlangens opwekken bij mensen zoals die zich
manifesteren bij de erectie van de man.3 Na de zondeval is naaktheid de oorzaak van
Vetus Testamentum, Gen. 2.25.
Vetus Testamentum, Gen. 3.7.
3 August. C. D. 14.17. Aangezien Augustinus Latijn schrijft, heb ik gekozen om de Latijnse versie van
het Oude Testament hier te gebruiken.
1
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schaamte en ongecontroleerde seksualiteit geworden, die door Augustinus als
“kwaadaardig” wordt gezien.4 Augustinus bepaalde met deze uitleg in de vijfde
eeuw n. Chr. de christelijke opinie over naaktheid en seksualiteit in het Westerse
christendom. Opvallend genoeg is Augustinus tegelijkertijd een christelijke auteur
die de naaktheid in Romeinse badhuizen goedkeurde, aangezien zij een belangrijk
onderdeel waren van het dagelijkse Romeinse leven.
In de tentoonstelling Open & Bloot in het Thermenmuseum uit 2017 – 2018, een
tentoonstelling over het Romeinse badritueel, werd aan de museumbezoekers
uitgelegd dat er nog steeds weinig duidelijkheid is over de mate van acceptatie van
publieke naaktheid in Romeinse badhuizen gedurende de vroegchristelijke tijd en
wat de invloed was van de christelijke moraal op de publieke naaktheid.
Verder wil ik iedereen bedanken die mij in het afgelopen jaar heeft gesteund
bij dit onderzoek: mijn lieve ouders Jos en Liane, mijn familie, vrienden, docenten,
medestudenten, kennissen en collega’s. Er zijn nog een aantal personen die ik wil
bedanken: Eric Moormann voor zijn uitstekende begeleiding, Béatrice de Fraiture en
Nathalie de Haan voor de inspiratie bij het zoeken naar een onderwerp, Vincent
Hunink voor zijn advies over databases en woordenboeken voor vroegchristelijk
Latijn en Grieks, Simone Kicken, Geert van Gessel, Tiny Kicken, Joris van der Lugt en
Marije Derksen. Een speciaal woord van dank aan het Thermenmuseum in Heerlen,
dat ervoor zorgde dat ik al vanaf jonge leeftijd gefascineerd word door Romeinse
badcultuur.

4

Vessey 2012, 359.
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Status Quaestionis
In belangrijke publicaties over Romeinse badcultuur voor het begin van de twintigste
eeuw wordt het thema ‘publieke naaktheid’ nooit uitbundig behandeld, maar het
onderwerp wordt wel consequent altijd even genoemd en vaak in combinatie met
bronnen over christelijke acceptatie of verwerping van het fenomeen in de oudheid.
De theoloog Johannes Zellinger publiceerde in 1928 een dun boekje genaamd Bad und
Bäder in der Altchristlichen Kirche, waarin hij al een groot deel van de vroegchristelijke
bronnen over Romeinse badcultuur wist samen te brengen. Een verdere uitwerking
daarvan naar de Byzantijnse tijd werd tot stand gebracht door de byzantinist
Albrecht Berger in 1982 met zijn publicatie Das Bad in der Byzantinischen Zeit. De
naaktheid in de badhuizen en de hieraan verbonden gebruiken krijgen ook korte
aandacht in Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman Public
Baths uit 1990 van de archeologe Inge Nielsen. Nielsen weet wel al op een beknopte
manier de belangrijkste primaire bronnen voor de Romeinse acceptatie en afwijzing
van naaktheid bij elkaar te brengen.
De architectuurhistoricus Fikret Yegül besteedt een deel van zijn boek Baths
and Bathing in Classical Antiquity uit 1992 aan de acceptatie van de Romeinse
badcultuur in de christelijke samenleving van de late oudheid. Yegül merkt op dat de
meningen over acceptatie van het baden zelf bij christelijke auteurs of geestelijken uit
die tijd verdeeld was, maar hij geeft niet veel informatie over de acceptatie van
naaktheid in badhuizen of andere openbare gebouwen zoals gymnasia in die tijd.5 In
hetzelfde jaar verscheen van de theoloog Roy Bowen Ward een artikel over vrouwen
en Romeinse badcultuur, “Women and Roman Baths” in The Harvard Theological
Review, waarin Bowen Ward overzichtelijk beschrijft hoe christelijke auteurs onder
meer over vrouwen en Romeinse badcultuur dachten. Een belangrijke bron van
Bowen Ward voor de perceptie van mannen uit het vroege christendom op het naakt
baden is Clemens van Alexandrië, aangezien deze de naaktheid van vrouwen in het
badhuis verbond met seksualiteit. Daarnaast legt Bowen Ward uit hoe andere
christelijke auteurs deze connotatie gebruikten als kritiek op het gemengd baden van
mannen en vrouwen, waarbij er een speciale nadruk lijkt te zijn op het baden door
christelijke maagden.6 Een jaar later verscheen het boek Bäder und Badegepflogenheiten
in der Darstellung der Historia Augusta van historica Elke Merten, die meer inzicht gaf
over het gebruik van naaktheid in de vierde-eewse Historia Augusta en concludeerde
dat het gemengd baden van mannen en vrouwen als een criterium voor de perceptie
van keizers wordt gebruikt in dit werk. De vroegchristelijke badcultuur kreeg ook
weer aandacht in 1998 met het verschijnen van het artikel “Christliche Badekultur”
van de theologe Eva Synek, waarin Synek onder andere naaktheid, het probleem van
naaktheid, balnea mixta, alousia en de christelijke doop in verbinding met badcultuur
bespreekt. Een belangrijke publicatie over de Romeinse badcultuur in primaire
5
6

Yegül 1992, 314-320.
Bowen Ward 1992, 142-146.
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bronnen, voornamelijk vóór de opkomst van het christendom, is het boek Versus
balnearum: Die antike Dichtung über Bäder und Baden im Römischen Reich van de
classicus Stephan Busch uit 1999. Busch besteedt een paragraaf aan naaktheid in
badhuizen bij mannen, vrouwen en de daaraan verbonden ‘onzedelijkheid’.7
In 2002 publiceerde de historicus Garret Fagan zijn boek Bathing in Public in the
Roman World, dat een belangrijke wetenschappelijke publicatie over Romeinse
badcultuur is geworden. Fagan geeft informatie over de interpretatie van ‘naaktheid’
in badhuizen en de manieren waarop de sociale status van bezoekers van een
Romeins badhuis zichtbaar was. Hij gaat ook in op de problematiek van het
gemengd baden en gebruikt de Romeinse dichter Martialis als belangrijke primaire
bron over naaktheid in Romeinse badhuizen. Fagan onderzoekt daarnaast het sociaal
egaliserend effect dat naakt baden teweeg zou brengen en constateerde: “There has
been, as yet, no serious studies of Roman attitudes toward public nudity, although there are
such studies of the Greek attitudes”.8 Een belangrijke publicatie over naaktheid in de
Romeinse wereld verscheen in 2005, namelijk het boek The Roman Nude: Heroic
Portrait Statuary 200 BC – AD 300 van de kunsthistoricus en archeoloog Christopher
Hallet. Hallett gaat in het hoofdstuk “Attitudes towards Nudity at Rome” diep in op
de naaktheid in Romeinse badhuizen. In 2010 publiceerde Fikret Yegül nogmaals een
boek over badcultuur in de oudheid, namelijk Bathing in the Roman World. Bij dit boek
ligt de focus op de Romeinse wereld in tegenstelling tot zijn boek uit 1992. Hij
behandelt in dit boek hoe het begrip naaktheid in de Romeinse samenleving opgevat
moet worden en hij bespreekt de acceptatie van gemengd baden in de Romeinse
republiek en de Romeinse keizertijd. In zijn bespreking van badcultuur in de late
oudheid gaat hij wederom niet gedetailleerd in op christelijke kritiek op naaktheid.9
De historica Nathalie de Haan publiceerde in 2010 het boek Römische Privatbäder:
Entwicklung, Verbreitung, Struktur und sozialer Status, waarbij de focus ligt op
Romeinse privébaden en niet zozeer op openbare badhuizen. In haar publicatie gaat
De Haan kort in op primaire bronnen van de christelijke houding tegenover
naaktheid in badhuizen.10 Uit 2011 stamt een herdruk van het boek Römische Thermen
und antikes Badewesen van Erika Brödner, waarin Brödner niet uitvoerig ingaat op het
thema naaktheid in Romeinse badhuizen.
De meest recente publicatie over badcultuur in de oudheid komt van de
archeoloog Sadi Maréchal, die in 2016 aan de Universiteit Gent promoveerde op
Romeinse badcultuur in de late oudheid met zijn proefschrift Public baths and bathing
habits in late Antiquity: A study of the archaeological and historical evidence from Roman
Italy, North Africa and Palestine between AD 285 and AD 700. Met dit proefschrift bracht
Maréchal met het gebruik van vele verschillende bronnen meer duidelijkheid over de
Romeinse badcultuur in de late oudheid en de vroeg-Byzantijnse tijd. Maréchal
bespreekt niet alleen op verschillende plekken in zijn proefschrift het onderwerp
Busch 1999, 463-503.
Fagan 2002, 24-29 (sociaal egaliserend effect); 206-219.
9 Yegül 2010, 27-33; 204-206.
10 De Haan 2010, 138.
7
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naaktheid en de acceptatie van naaktheid in Romeinse en Byzantijnse badhuizen,
maar schept ook veel duidelijkheid over de acceptatie van balnea mixta en christelijke
gebruiken als alousia. Met mijn bijdrage wil ik graag de publieke naaktheid in
Romeinse badhuizen, een belangrijk fenomeen binnen de Romeinse badcultuur,
onder de aandacht brengen, aangezien dat voorheen nog niet zo uitvoerig is
gebeurd.
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Lijst met afkortingen

AE

L’Année épigraphique

BDAG

The Brill Dictionary of Ancient Greek

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum

CLE

Carmina Latina Epigraphica

DAC

Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens

GELNTECL

A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early
Christian Literature

GLRB

Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods

ICUR

Inscriptiones Christianae Urbis Romae

ILS

Inscriptiones Latinae Selectae

inv. nr.

inventarisnummer

L&S

Lewis and Short, A Latin Dictionary

LNT

Lexicon Nieuwe Testament

OLD

Oxford Latin Dictionary

PG

Patrologia Graeca

PGL

A Patristic Greek Lexicon

vn.

voetnoot
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Inleiding
Mijn onderzoek richt zich op het fenomeen van publieke naaktheid in Romeinse en
Byzantijnse badhuizen en de acceptatie en afwijzing van dit fenomeen binnen drie
chronologische periodes: de late Romeinse republiek tot keizer Constantijn de Grote
die het christendom in 312 n. Chr. godsdienstvrijheid gaf, van Constantijn tot de val
van het West-Romeinse Rijk in 476 n. Chr. en van de val van het West-Romeinse Rijk
tot en met het Concilie van Trullo in 692 n. Chr. De gegevens uit dit onderzoek heb ik
tenslotte gebruikt om de receptiegeschiedenis van het fenomeen in de Moderne Tijd
(19e, 20e en 21e eeuw) te onderzoeken. Ik heb gekozen voor het Concilie van Trullo in
Constantinopel als eindpunt van mijn chronologie in de oudheid, aangezien dit
concilie voor de laatste keer in de Byzantijnse geschiedenis een verbod op het
gemengd baden van mannen en vrouwen duidelijk herhaalde.11
De hoofdvraag van mijn onderzoek is: “In welke mate werd publieke
naaktheid in Romeinse en Byzantijnse badhuizen geaccepteerd vóór, tijdens en na de
opkomst van het christendom?”. Om deze hoofdvraag te beantwoorden, geef ik
antwoord op enkele deelvragen in mijn onderzoek die met verschillende disciplines
te maken hebben. Vanuit de filologische discipline zal ik de deelvraag “Welke
terminologie gebruikten niet-christelijke en christelijke auteurs uit het Romeinse en
Byzantijnse Rijk om naaktheid te beschrijven of te beoordelen?” gebruiken. Vanuit de
cultuurhistorische discipline zoek ik een antwoord op de deelvraag “In welke mate
waren mannen naakt in Romeinse en Byzantijnse badhuizen?” en “In welke mate
waren vrouwen naakt in Romeinse en Byzantijnse badhuizen?”. Vanuit de
sociaalhistorische discipline onderzoek ik de deelvraag “Op welke manier kon de
publieke naaktheid in Romeinse en Byzantijnse badhuizen de sociale status van
bezoekers en hun badgewoontes beïnvloeden?”. De deelvraag “Hoe oordelen
christelijke auteurs over de publieke naaktheid in Romeinse en Byzantijnse
badhuizen?” zal gesteld worden vanuit de discipline van vroegchristelijke filologie
en tenslotte zal er vanuit de discipline van klassieke receptie de deelvraag
“Presenteren moderne verbeeldingen van publieke naaktheid in Romeinse
badhuizen een juiste weergave en mate van acceptatie van deze naaktheid?”
beantwoord worden.
Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden zal ik gebruik maken van
primaire bronnen en secundaire literatuur. Met primaire bronnen bedoel ik
overgeleverde teksten van niet-christelijke en christelijke auteurs uit de oudheid,
archeologische vondsten en Latijnse en Griekse inscripties. Voor het onderzoek naar
de receptie uit de Moderne Tijd van publieke naaktheid in Romeinse badhuizen
zullen mijn primaire bronnen schilderijen en audiovisueel materiaal zijn. In de
appendices van mijn onderzoek zijn enkele primaire bronnen te vinden, namelijk de

Synek 1998, 231; om een duidelijk verschil tussen hoofdstuk twee en drie aan te brengen heb ik
ervoor gekozen om in de titel van hoofdstuk twee alleen te verwijzen naar Romeinse badhuizen,
hoewel men badhuizen in deze tijd ook al als vroeg-Byzantijnse badhuizen zou kunnen bestempelen.
11
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antieke teksten met vertaling, archeologische vondsten en afbeeldingen van
schilderijen. Onder ‘publieke naaktheid’ versta ik de staat van het naakt zijn in de
openbare ruimte, waar zich meerdere personen bevinden die de individuele
naaktheid kunnen aanschouwen. Met ‘niet-christelijke auteurs’ bedoel ik auteurs die
zich (nog) niet tot het christelijke geloof hadden bekeerd of teksten zonder een
christelijke boodschap; ‘christelijke auteurs’ zijn auteurs of teksten die wél de
christelijke leer of een christelijke boodschap willen verkondigen.
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Hoofdstuk 1. Naaktheid in Romeinse badhuizen vanaf de late Romeinse republiek
tot het jaar 312 n. Chr.
In dit hoofdstuk bespreek ik de acceptatie van publieke naaktheid in Romeinse
badhuizen vóór en tijdens de opkomst van het christendom. Er zal eerst duidelijk
besproken worden met welke antieke terminologie we te maken hebben bij het
onderzoeken van naaktheid in de Grieks-Romeinse wereld. Daarna zal er gekeken
worden hoe de beleving en mate van acceptatie van naaktheid bij mannen en
vrouwen in het badhuis veranderde. Hoe men naar die naaktheid van zowel mannen
als vrouwen keek en hoe die naaktheid als literair topos werd gebruikt, zien we
vervolgens bij de Romeinse dichter Martialis. Bezoekers van het badhuis moesten
ook rekening houden met de publieke naaktheid in het gebouw, aangezien de
naaktheid invloed invloed op de manier waarop zij door andere bezoekers werden
bekeken. Het naakt zijn kon positieve en negatieve gevolgen hebben voor de sociale
status en de badgewoontes van bezoekers uit verschillende lagen binnen de
Romeinse maatschappij. Aan het einde van het hoofdstuk worden de oudste
christelijke bronnen over de christelijke visie op de publieke naaktheid binnen de
badhuizen besproken.
1.1 Latijnse en Griekse terminologie van ‘naaktheid’
Het woord ‘naakt’ heeft in het Nederlands twee betekenissen, namelijk “geheel
zonder kleren” of “onbedekt”.12 Daarnaast is er in het Nederlands ook het woord
‘naaktheid’, het zelfstandig naamwoord bij het bijvoeglijk naamwoord ‘naakt’ met de
betekenis “het naakt zijn”.13 Het oud-Grieks geeft een klein aanbod van termen die
met naaktheid te maken hebben. Het Grieks bijvoeglijk naamwoord voor ‘naakt’ is
γυμνός, dat “naakt”, “ontbloot”, “ongewapend”, “kaal” of “leeg” kan betekenen en
heeft dus te maken met het lichaam, het leger of het ontbreken van iets.14 Het woord
γυμνός betekent meestal volledig naakt en zelden ‘schaars gekleed’.15 Daarnaast kent
het Grieks het woord γυμνάς dat als bijvoeglijk naamwoord functioneert met de
betekenis als “naakt” of “geoefend”, maar dat ook als een zelfstandig naamwoord ἡ
γυμνάς kan worden vertaald met “de sportplek”.16 Dit dubbel gebruik van
bijvoeglijk- en zelfstandig naamwoord is ook terug te zien bij het woord (ὁ) γυμνής,
maar hier betekent het zelfstandig naamwoord “licht gewapende soldaat”.17
Daarnaast is er nog het bijvoeglijk naamwoord γυμνοπερίβολος met de betekenis
“zonder kleding”.18 Het betekenis van ‘naaktheid’ is in het Grieks bij twee woorden
Van Dale Online Nederlands (Geraadpleegd: 1-5-2018), s.v. naakt.
Van Dale Online Nederlands (Geraadpleegd: 1-5-2018), s.v. naaktheid.
14 BDAG 2015, s.v. γυμνός.
15 Hallett 2005, 61.
16 BDAG 2015, s.v. γυμνάς.
17 BDAG 2015, s.v. γυμνής.
18 BDAG 2015, s.v. γυμνοπερίβολος; dit wordt in een context van gymnosophisten gebruikt.
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te vinden, namelijk ἡ γυμνητεία of ἡ γυμνότης, maar ἡ γυμνητεία kan ook “licht
gewapende infanterie” betekenen.19 Bij werkwoorden zien we dezelfde distinctie
tussen een militair en lichamelijk aspect: γυμνητεύω betekent “ik ben licht
gewapend” of “ik ben licht aangekleed/ontkleed”, terwijl γυμνιτεύω, de vorm die
men in het Nieuwe Testament aantreft, wel “ik ben naakt” betekent.20 Het
werkwoord γυμνοδερκέομαι, “ik laat mezelf naakt zien”, is weer gericht op het
onthullen van naaktheid.21 Het werkwoord γυμνόω heeft twee betekenissen: in
actieve vorm betekent het “ik ontbloot” en in medium passieve vorm betekent het
“ik strip” of “ik word ontbloot”, waarbij het werkwoord wederom een militair of
lichamelijke connotatie heeft.22 Het woord ἡ γύμνωσις betekent “de ontbloting”, “het
onbedekte” of “naaktheid”.23
In het Latijn is de meest voorkomende term voor het bijvoeglijk naamwoord
‘naakt’ het woord nudus en deze term heeft net als de Nederlandse benaming
meerdere betekenissen dan alleen lichamelijk ‘naakt’.24 Het kan ook doelen op het
gedeeltelijk ontbreken van kleding, het ontbreken van een zadel, het ontbreken van
wapens of bescherming, het ontbreken van beschutting, een zwaard uit de
zwaardschede, het ontbreken van bladeren, haren of andere omhulsels, het
ontbreken van versiering, het ontbreken van inhoud, het ontbreken van bezit, het
ontbreken van een object in de hand of de openheid van gedrag.25 Het Latijnse nudus
is dus niet gelijk aan het Griekse γυμνός, maar Hallett zegt dat “nudus can only be
taken to mean fully naked in circumstances where complete nudity is to be expected – as for
example in the Greek gymnasium, the stadium, or the baths”.26 De oudste andere term
voor ‘naakt’ of ‘ontbloot’ is het bijvoeglijk naamwoord exfafillatus in de Romeinse
komedie Miles Gloriosus van de Romeinse komediedichter Titus Maccius Plautus (ca.
derde – tweede eeuw v. Chr.), waar in regel 1180 het tekstelement exfafillato bracchio
“met tot aan de borst ontblote arm” betekent.27 Dezelfde strekking als nudus zien we
ook bij het bijvoeglijk naamwoord intectus, dat in een context van gebouwen of
lichaam(sdelen) of dan wel figuurlijk gebruikt kan worden. Hoewel het letterlijk
“onbedekt” betekent, kan het ook gebruikt worden als “onbeschut”, “onvoorzichtig”,
“vrij gesproken” of “oprecht”.28 De betekenis van “bloot” is ook terug te zien bij het
bijvoeglijk naamwoord merus, dat betrekking heeft op de originele, zuivere staat van
iets.29 De bijvoeglijke naamwoorden apertus en inopertus kunnen ook betrekking
BDAG 2015, s.v. γυμνητεία; γυμνότης.
BDAG 2015, s.v. γυμνητεύω; γυμνιτεύω.
21 BDAG 2015, s.v. γυμνοδερκέομαι.
22 BDAG 2015, s.v. γυμνόω.
23 BDAG 2015, s.v. γύμνωσις.
24 Dikke Van Dale Online (Geraadpleegd: 1-5-2018), s.v. naakt.
25 OLD 1976, s.v. nudus.
26 Hallett 2005, 62.
27 Pl. Mil. Glor. 1180; Der Neue Georges Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch 2013, s.v.
exfafillatus.
28 OLD 1976, s.v. intectus.
29 OLD 1976, s.v. merus.
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hebben op het lichaam met de betekenis “onbedekt” of “naakt”.30 Werkwoorden die
onder andere met lichamelijk ontbloten te maken hebben, zijn aperio, aperto, denudo,
despolio, exsero, exuo, nudo en renudo.31 Enkele zelfstandige naamwoorden rondom
naaktheid zijn er ook te vinden. Zo betekent nudatio “de handeling van ontbloten of
onthullen” en in de late oudheid ontstaat pas het zelfstandig naamwoord van nudus,
namelijk nuditas oftewel “naaktheid, het naakt zijn, blootheid”.32 De eerste auteurs
die dit woord overleveren, zijn opvallend genoeg de christelijke auteurs Tertullianus,
Cyprianus en Novatianus uit de derde eeuw n. Chr.
Hoewel de Griekse en Latijnse terminologie voor de staat van het naakt zijn
geen eenduidige interpretatie geven, ligt het volgens Fikret Yegül voor de hand dat
deze woorden voor de Romeinen wel degelijk naaktheid impliceerden: “Thus,
whether men and women bathed in the nude may be a moot question; even if they had some
cover, it revealed enough to count as nudity”.33
1.2 Mannelijk naakt in het badhuis
Er is in de primaire bronnen geen duidelijkheid over het gedeeltelijk of volledig
ontbloot baden van de Romeinen. Fagan zegt conform met wat we gezien hebben
hierover: “In most of these sources, the word used to denote the unclothed state is nudus.
This term, however, did not necessarily mean absolute nakedness but applied also to
situations where people were stripped of their usual clothing and were thus improperly or
scantily dressed”, maar in het wetenschappelijk debat over de mate van naaktheid van
Romeinse badhuisbezoekers neemt hij nog geen positie in.34 De Romeinen vonden
naakt sporten en baden enerzijds ongepast, maar anderzijds vonden ze het ook
ongepast om de sportplek of de warme badruimtes te betreden in alledaagse kleding
en schoenen. De Romeinse filosoof Lucius Annaeus Seneca (ca. 1 v. Chr. – 65 n. Chr.)
noemt de duisternis in sommige van die oude badhuizen, die tijdens de Romeinse
republiek gewaardeerd werd vanwege de schaamte voor naaktheid: non videbatur
maioribus nostris caldum nisi obscurum, “een warm bad scheen onze voorouders niet
goed tenzij verduisterd”.35 De beroemde redenaar Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v.
Chr.) zegt ook in zijn redevoering Pro Caelio uit 56 v. Chr. dat het voor een Romein
van zijn tijd niet voor te stellen was om mannen in toga’s in het badhuis te zien.
Indien er badkleding werd gedragen, kon dat door enkele factoren verschillen per
tijd en locatie: het werd beïnvloed door seizoen, door het klimaat of door regionale
gebruiken. De badkleding werd waarschijnlijk ook alleen op de palaestra of op de

OLD 1976, s.v. apertus; L&S 1987, s.v. inopertus.
OLD 1976, s.v. aperio; aperto; denudo; despolio; exuo; nudo; renudo; L&S 1879, s.v. exsero.
32 OLD 1976, s.v. nudatio; L&S 1897, s.v. nuditas.
33 Yegül 2010, 28.
34 Fagan 2002, 24-25.
35 Sen. Ep. 86.4.
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terugweg naar huis gedragen. De (mannelijke) bezoeker had waarschijnlijk een
simpele linnen bedekking rond het onderlijf en houten sandalen aan.36
In de Romeinse keizertijd groeide niet alleen het aantal openbare badhuizen,
maar ook de acceptatie van naaktheid (bij mannen) in deze badhuizen. De Griekse
auteur Plutarchus (ca. 45 – ca. 125 n. Chr.) noemt de Grieken als invloed voor het
naakt baden en sporten van de Romeinen: εἶτα μέντοι παρ᾿ Ἑλλήνων τὸ
γυμνοῦσθαι μαθόντες, “Nadat zij daarna daarentegen van de Grieken het naakt zijn
hadden geleerd”.37 Plutarchus zegt dit in een beschrijving van het leven van Cato de
Oudere, die leefde in de derde en tweede eeuw v. Chr., maar hij geeft geen
duidelijkheid over de tijdsperiode waarin dit gebruik zich ontwikkelde. Een passage
uit de Satyricon van de Romeinse auteur Gaius Petronius Arbiter († 66 n. Chr.)
suggereert dat er in de badruimtes van de badhuizen sprake was van volledige
naaktheid, maar dat dat in andere ruimtes van het badhuis niet noodzakelijk was. 38
Er moet logischerwijs een groot verschil zijn geweest tussen de naaktheid binnen en
buiten de feitelijke badruimtes.39 De dichter Marcus Valerius Martialis (ca. 40 – ca.
104 n. Chr.) maakt duidelijk dat naaktheid in de badhuizen van Rome in elk geval
algemeen geaccepteerd lijkt te zijn in de tweede helft van de eerste eeuw n. Chr.40 De
dichter Publius Papinius Statius (ca. 45 – 96 n. Chr.), een tijdgenoot van Martialis,
roept metaforisch op om ire lacu pigrosque exsolvere amictus, “om de poel in te gaan en
zich van luie kleding te verlossen”.41 De Griekse auteur Julius Pollux (tweede helft
van de tweede eeuw n. Chr.) noemt een ᾤαν λουτρίδα, een soort badkleed, dat
volgens hem door zowel mannen als vrouwen wordt gedragen.42 De Griekse
geschiedschrijver Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus (geb. ca. 164 n. Chr.)
noemt het verhaal van Lucius Fabius Cilo, een Romeinse senator die op bevel van
keizer Caracalla wordt gearresteerd in een badhuis en daardoor slechts gekleed in
slippers en een χιτωνίσκον, “kort onderkleed”, naar het paleis wordt gebracht.43
Er zijn weinig bronnen over de veranderingen van de acceptatie van
naaktheid of informatie over de mate van naaktheid na het midden van de tweede
eeuw n. Chr. tot in de vierde eeuw n. Chr., maar Fagan stelt dat er overal in het
Romeinse Rijk badhuizen naar ieders keuze van acceptatie van naaktheid moeten
zijn geweest.44 Deze mate van acceptatie van publieke naaktheid in badhuizen lijkt
tot in de vierde eeuw evenredig te zijn geweest, aangezien een mozaïek uit het
unctorium van de Villa Romana del Casale bij Piazza Armerina (Sicilië) naakte
mannen in een badhuis toont (afb. 1; 2). Hallett neemt daarom aan dat

Yegül 1992, 34-35; Cic. Cael. 26; Fagan 2002, 25.
Plut. Cat. Ma. 20.5.
38 Hallett 2005, 80; Petr. 92.
39 Yegül 2010, 28.
40 Hallett 2005, 79.
41 Stat. Silv. 1.5.53.
42 Merten 1983, 83.
43 Cass. Dio 78.4.3.
44 Fagan 2002, 26-27.
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badhuisbezoekers naakt waren tijdens het baden, het insmeren met olie, het
afgedroogd worden door slaven, het masseren, het ontharen of zelfs het
zonnebaden.45 Buiten het badhuis werd naaktheid in de openbare ruimte toch nog
negatief beschouwd: alleen criminelen en slaven waren naakt in de openbare ruimte
om bijvoorbeeld gestraft of vernederd te worden.46
1.3 Vrouwelijk naakt in het badhuis
Er is geen enkele geschreven bron van een vrouwelijke Romeinse auteur
overgeleverd die ons kan vertellen hoe het als vrouw voelde om naakt in het badhuis
te zijn, waardoor er bij het literair bronmateriaal moet worden opgelet dat ons beeld
van vrouwelijke naaktheid in het badhuis uitsluitend vanuit een mannelijk
perspectief kan worden bestudeerd. Voor de Grieken en Romeinen was het ongepast
als vrouwen, zeker respectabele vrouwen, in de openbare ruimte naaktheid lieten
zien. Net zoals bij mannen dachten de Romeinen bij de naaktheid van vrouwen in de
openbare ruimte vooral aan bepaalde typen vrouwen: slaven of prostituees. 47 Het
taboe van publieke naaktheid van welgestelde vrouwen is ook goed te zien bij de
geschrokken reactie van het publiek op de ontbloting van de martelares (en matrona)
Vibia Perpetua in het amfitheater van Carthago in 203 n. Chr., om welke reden zij
later weer op aandringen van het publiek bedekt het amfitheater wordt ingestuurd.48
De Fasti Praenestini, een Romeinse kalender uit ca. 6 – 9 n. Chr., geeft in elk
geval aan dat er aan het begin van de eerste eeuw n. Chr. wel al bij vrouwen het
verlangen was om net als mannen met naakt onderlijf te baden.49 In de tweede helft
van de eerste eeuw n. Chr. lijkt het geaccepteerd te zijn dat de schaamstreek van
vrouwen tijdens het baden zichtbaar is, aangezien de Romeinse auteur Gaius Plinius
Seundus Maior (23/24 – 79 n. Chr.) zich beklaagt dat hij de pectines, een eufemistich
woord voor “schaamharen”, van vrouwen kan zien tijdens het baden.50 Deze mate
van acceptatie van vrouwelijke naaktheid zien we ook duidelijk terug in de
epigrammen van Martialis bij enkele vrouwelijke personages, maar daarentegen zijn
er in zijn tijd ook nog vrouwen die liever baden met een subligar, “lendendoekje”, die
hun schaamstreek bedekt.51 Vrouwen lijken bij dezelfde activiteiten als mannen naakt
te zijn: bij het baden, tijdens massages en tijdens het insmeren met olie. 52 Tijdens het
sporten op de palaestra waren de vrouwen waarschijnlijk deels naakt, net zoals de
mannen. De Griekse schrijver Athenaeus van Naucratis (ca. 190 n. Chr.) schetst toch
Hallett 2005, 80-81.
Hallett 2005, 61; 82-83.
47 Hallett 2005, 83-84.
48 Pass. Perpet. et Felic. 20.2-3; Perpetua werd naakt aan het publiek tentoongesteld om haar als
crimineel te presenteren (Métraux 2008, 271-273).
49 Nielsen 1990, 141.
50 Bowen Ward 1992, 135.
51 Mart. 3.72; 3.78.
52 Plin. Nat. 29.8.26; Bowen Ward 1992, 137.
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een positief beeld van de kuise vrouw, wanneer hij zegt dat de beroemde hetaere
Phryne uit de vierde eeuw v. Chr. vanwege haar kuisheid nooit naar een publiek
badhuis ging.53 Er zijn late tweede-eeuwse schilderingen gevonden tussen de
archeologische resten van een badhuis bij Piazza dei Cinquecento in Rome die naakte
en halfnaakte vrouwen laten zien. Eén van de vrouwen draagt een doorschijnende
omslagdoek, die wellicht haar eerbaarheid of fatsoen moet benadrukken (afb. 3).54
Een mozaïek uit ruimte 38 van de Villa Romana del Casale uit de vroege vierde eeuw
n. Chr. (afb. 4) toont sportende vrouwen gekleed in een ‘bikini’ en een subligar,
waardoor we weten dat vrouwen deels naakt bleven sporten tot in de vierde eeuw n.
Chr.55 Tegelijkertijd is er, net als bij de mannen, onduidelijkheid over de acceptatie of
mate van naaktheid bij vrouwen na het midden van de tweede eeuw n. Chr. tot in de
vierde eeuw n. Chr.
1.4 Balnea mixta, naaktheid tijdens het gemengd baden van mannen en vrouwen
Tijdens de Romeinse republiek was het niet gebruikelijk of zelfs niet toegestaan dat
mannen en vrouwen gemengd baadden in badhuizen.56 Het gebruik van balnea mixta
of λουτρόν ἀμφίβολον, het gemengd baden van mannen en vrouwen, begon
geaccepteerd te worden in de eerste eeuw n. Chr., waardoor er waarschijnlijk pas
vanaf die tijd beschrijvingen (door mannen) komen van de naaktheid van vrouwen
in Romeinse badhuizen. Hoewel het type badhuis met een vrouwendeel en een
mannendeel lijkt te verdwijnen tijdens de keizertijd, komen daarvoor weer balnea
virilia (mannenbadhuizen) en balnea muliebra (vrouwenbadhuizen) in de plaats.57
Daarnaast was er klaarblijkelijk ook een verdeling tussen thermae aestivales
(zomerbadhuizen) en thermae hiemales (winterbadhuizen), maar er is uit de oudheid
geen informatie overgeleverd over de invloed van de seizoenen op de naaktheid in
Romeinse badhuizen.58
De Romeinse dichter Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. – 17 n. Chr.) noemt het
gebruik van gemengd baden als een mogelijkheid voor jonge Romeinse dames om de
liefde te bedrijven met een minnaar in het badhuis.59 Het gebruik lijkt populairder te
worden in de tweede helft van de eerste eeuw n. Chr. in Rome.60 De Romeinse
dichter Martialis doet duidelijk in zijn epigrammen voorkomen dat het in zijn tijd
volstrekt normaal was om in Rome naar een gemengd bad te gaan.61 Conservatieve

Ath. Naucr. 13.59.
Yegül 2010, 28-29; 31.
55 Hallett 2005, 85; Maréchal 2016, 263.
56 De Haan 2010, 125.
57 Nielsen 1990, 147.
58 Yegül 1992, 43.
59 Ov. Ars 3.640; de context waarin dit in het derde boek van de Ars Amatoria wordt gezegd, suggereert
dat het hier om mannelijke minnaars gaat.
60 Yegül 1992, 33.
61 Fagan 2002, 28.
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auteurs als Plinius de Oudere en Marcus Fabius Quintilianus (geb. ca. 35 n. Chr.)
waren echter nog geschokt over het gebruik.62 Het gebruik wordt door de
keizerbiograaf Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 70 – 140 n. Chr.?) ook als een slechte
karaktertrek van keizer Domitianus gebruikt, aangezien hij zegt dat Domitianus met
prostituees in bad ging.63 In de thermen van Titus werd er in elk geval ook gemengd
gebaad, aangezien een inscriptie op de muur vermeldt dat iemand er de liefde had
bedreven met een meisje.64 De Chronograaf van 354 zegt over de thermen van
Trajanus in Rome dat hoc. imper. mulieres in thermis Traianis laverunt, “toen hij keizer
was baadden vrouwen in de Thermen van Trajanus”, dat volgens Elke Merten
geïnterpreteerd kan worden als een verwijzing naar gemengd baden ten tijde van
Trajanus.65 Volgens Synek is het namelijk mogelijk dat de grote thermencomplexen
vooral voor mannen bedoeld waren.66 Plutarchus zegt dat in de tijd ná Cato de
Oudere, oftewel de tweede eeuw v. Chr., de Grieken in navolging van de Romeinen
ook al gemengd baadden.67 Plutarchus geeft geen oordeel over dit gebruik of de
Griekse overname ervan, waardoor men kan afleiden dat het in de tijd van
Plutarchus waarschijnlijk geaccepteerd was.
Voor de respectabele vrouwen van de maatschappij bleef het gemengd baden
in de eerste eeuw n. Chr. lastig: het gemengd baden met mannen werd nog zeer
verbonden met seksualiteit en overspel.68 Bij Ovidius is al te zien dat vrouwelijke
naaktheid in het badhuis verbonden wordt met seksualiteit.69 Martialis spreekt zelfs
de Romeinse matrona, de welgestelde dame, aan en bespot haar schaamte en
tegelijkertijd nieuwsgierigheid om over naakte mannen te lezen.70 Indien enigszins
respectabele vrouwen gingen baden, zal dat zeker niet volledig naakt zijn geweest.
Het was waarschijnlijk ook normaal voor een echtgenoot om samen met zijn
echtgenote naar het badhuis te gaan. Dit wordt vermeld op twee grafinscripties uit
de tweede of derde eeuw n. Chr. uit Ostia en Lugdunum (Lyon).71 Er is veel discussie
over acceptatie van balnea mixta in de eerste, tweede en derde eeuw n. Chr., maar het
is verstandig om de theorie van Fagan aan te nemen dat “mixed bathing varied from
region to region or even from establishment to establishment, much in the same way that
nude sunbathing is variously practiced on the beaches of modern Europe”.72 Het was
vervolgens de eigen keuze van een Romeinse man of vrouw om te kiezen voor een
mannen-, vrouwen- of gemengd badhuis.73
Plin. Nat. 33.153; Quint. Inst. 5.9.14.
Suet. Dom. 22.
64 Busch 1999, 504; CLE 1810.
65 Merten 1983, 89-90.
66 Synek 1998, 228.
67 Plut. Cat. Ma. 20.5-6.
68 Hallett 2005, 86; Yegül 2010, 30.
69 Nielsen 1990, 147; Bowen Ward 1992, 134; Yegül 2010, 27.
70 Mart. 3.68.
71 AE 1987.179 (Ostia); CIL 13.1983 = ILS 8158 (Lugdunum).
72 Fagan 2002, 27.
73 Fagan 2002, 29; De Haan 2010, 126.
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1.5 Martialis als bron voor publieke naaktheid in Romeinse badhuizen
De Romeinse dichter Martialis is een zeer belangrijke bron voor de Romeinse
badcultuur van de tweede helft van de eerste eeuw n. Chr., maar de
betrouwbaarheid van de satirische dichter als representatieve bron voor de Romeinse
samenleving is niet altijd helder.74 Er moet bij zijn beschrijvingen van het leven in het
badhuis rekening gehouden worden gehouden met het feit dat hij niet de algemene
opinie representeert en vaak overdrijft.75 Hij is in elk geval niet de eerste die dicht
over water, naaktheid en seksualiteit, aangezien deze thema’s ook vaak voorkomen
in poëzie van Romeinse dichters vóór Martialis.76 Martialis snijdt in zijn satiren
verschillende thema’s rondom de naaktheid in de badhuizen aan.
Hij speelt niet alleen met de positieve en negatieve kanten van het menselijk
lichaam, maar ook met het beoordelen daarvan. Martialis houdt ervan om te spelen
met het bekijken en bekeken worden van naaktheid in de badhuizen. Zo spot hij
bijvoorbeeld met de extreemste vormen van het kijken naar naaktheid, zoals
voyeurisme: hij beschuldigt het personage Maternus van hypocrisie, want Maternus
keert zich af van ‘vrouwelijke kleding’ en tegelijkertijd kan hij zijn ogen niet
afhouden van de geslachtsdelen van de atleten in het badhuis en de daarbij komende
lustgevoelens onderdrukken.77 Naast Maternus beschuldigt de dichter het personage
Philomusus ook van voyeurisme: hij kijkt herhaaldelijk met bewondering naar de
groot geschapen slaven van Martialis.78 Het verlangen om naaktheid te bekijken
komt ook terug in een ander epigram, waar de dichter impliceert dat gerespecteerde
Romeinse dames, de matronae, waarschijnlijk erg benieuwd zijn naar Martialis’
beschrijvingen van naakte mannen.79 Martialis heeft echter ook goed in de gaten dat
zijn naakte lichaam ook zelf bekeken wordt: de dichter erkent dat zijn lichaam niet
iedereen bevalt, wanneer hij vertelt dat het personage Cotta weigert om Martialis als
dinergast uit te nodigen vanwege Cotta’s afkeer van Martialis’ naakte lichaam.80 De
dichter zelf is echter ook niet bang om een oordeel over andermans lichaam klaar te
hebben staan: een onbekend personage kan door haar lelijke lichaam beter bedekt
baden volgens hem en het personage Saufeia wordt bespot om haar oude lichaam. 81
De Romeinen gingen vooral naar een badhuis voor ontspanning, maar
natuurlijk ook om vuilheid weg te wassen in de baden. De mate van vuilheid kon op
die plek toch soms te ver gaan, want Martialis gebruikt deze vuilheid van anderen of
het door vuilheid veroorzaakt vies water als thema voor enkele epigrammen: het
personage Zoilus heeft vieze billen, het personage Cotilus wil alleen schoon
Von Albrecht 1994, 821; 830-832; Fagan 2002, 27-28.
Fagan 2002, 29; Yegül 2010, 30.
76 Griffin 1985, 88-111.
77 Mart. 1.96.
78 Mart. 11.63.
79 Mart. 3.68.
80 Mart. 1.23.
81 Mart. 3.3; 3.72.
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badwater gebruiken en het personage Thais krijgt flink wat kritiek over haar stank.82
De dichter maakt ook duidelijk dat in het badhuis alle ‘geheimen’ van het menselijk
lichaam onthuld worden. Hij zegt bijvoorbeeld dat jongens in de puberteit niet meer
overdag naar het badhuis willen gaan, aangezien ze de lichamelijke tekenen van
puberteit niet willen laten zien om aantrekkelijk te blijven voor mannelijke
minnaars.83 Hij spot met ongewoon grote lichaamsdelen, maar tegelijkertijd looft hij
deze ook: het personage Spatale moet extra entreegeld betalen voor de extra plek die
haar grote borsten innemen in het bad, terwijl het personage Maro applaus krijgt
voor zijn grote penis, tevens een pars pro toto voor Maro zelf, in het badhuis en de
eerdergenoemde Philomusus looft met zijn nieuwsgierigheid de grote penissen van
Martialis’ slaven.84 Een grote penis is voor Martialis niet altijd lovenswaardig: het
personage Titius lijkt er last van te hebben tijdens het baden, maar Martialis kan deze
fysieke last ook als hyperbool gebruiken om te overdrijven met de grootte van de
penis van Titius.85
Martialis behandelt ook andere lichamelijke ongemakken van anderen, die in
het badhuis zichtbaar worden: het personage Menophilus blijkt tot ieders verrassing
besneden te zijn en het personage Fabianus, die anderen om hun lichamelijke
ongemakken bespot, blijkt zelf een waterbreuk te hebben.86 De angst om met een
lichamelijke afwijking in het openbare badhuis te verschijnen, wordt door de
keizerbiograaf Suetonius zelfs aan Atia, de moeder van keizer Augustus,
toegeschreven: toen zij een lichaamsvlek in de vorm van een slang had gekregen in
een tempel van Apollo, durfde zij zich nooit meer in een openbaar badhuis te
vertonen.87 Volledige naaktheid lijkt echter de norm te zijn voor Martialis, aangezien
hij niet houdt van schaamte of kuisheid: Martialis denkt dat het personage Galla hem
in het badhuis ontwijkt vanwege schaamte over haar lichaam en het personage
Chione benadrukt haar reputatie van kuisheid door haar geslachtsdeel te bedekken,
maar Martialis weet dat zij mannen oraal bevredigt en zij kan volgens hem dus beter
haar hoofd bedekken.88 De dichter ergert zich ook aan het personage Laecania, die
haar mannelijke slaaf met een bedekt geslachtsdeel laat baden.89
Martialis is een van de belangrijkste bronnen van het sociale leven in het
Romeinse badhuis in stedelijke context van de eerste eeuw n. Chr. en hij presenteert
ons duidelijk de grenzen van gedrag rond naaktheid voor de Romeinen, aangezien
hij de spot drijft met extreme zedelijkheid en extreme naaktheid binnen het badhuis.
Op die manier markeert Martialis het spectrum van naaktheid voor mannen en
vrouwen in de Romeinse badhuizen en hij laat zien dat individuen een eigen keuze
Mart. 2.42; 2.70; 6.93.
Mart. 11.22; Busch 1999, 468.
84 Mart. 2.52; 9.33; 11.51; Busch 1999, 472 (Maro); 493 (Spatale).
85 Mart. 11.63; Busch 1999, 472.
86 Mart. 7.82; 12.83.
87 Suet. Aug. 94.4.
88 Mart. 3.51; 3.87; Busch 1999, 496-497.
89 Mart. 7.35
82
83

23

konden maken binnen dat spectrum. Het spectrum dat hij toont is niet per se
vrijzinnig, zoals Von Albrecht zegt: “Wie sehr viele Zeitkritiker bevorzugt er einen
konservativen Standpunkt”.90 Hij liet ook zien hoe men zich gedroeg in de buurt van
naaktheid: het wekte seksuele prikkels op, gedeeltelijke naaktheid kwam niet
overeen met het karakter van personen of volledige naaktheid werd juist gemeden
omwille van lichamelijke gebreken. Martialis overdrijft graag in zijn beschrijving van
de badcultuur om de aandacht van zijn lezers te trekken, maar hij lijkt geen
onrealistisch beeld te schetsen van het leven in de Romeinse badhuizen. Andere
auteurs geven namelijk ook zulke details van het spectrum van mannelijke en
vrouwelijke naaktheid in badhuizen uit stedelijke context, zoals besproken in
paragraaf 1.2 en 1.3.
1.6 De invloed van publieke naaktheid in Romeinse badhuizen op sociale status en
badgewoontes
De naaktheid in Romeinse badhuizen had ook invloed op de Romeinse bevolking
vanuit andere sociale perspectieven. Een veelbesproken theorie over invloed van
naaktheid in Romeins badhuizen op sociale hiërarchie is het idee van de ‘sociale
nivellering’, aangezien mannen, vrouwen, kinderen, slaven, vrijgelatenen, rijk en
arm tegelijkertijd naar het badhuis gingen.91 De keizerbiograaf Suetonius zegt zelfs
dat keizer Titus (39 – 81 n. Chr.) soms een openbaar badhuis bezocht.92 De Romeinse
maatschappij was in zekere zin een klassenmaatschappij van zogenaamde ordines
(“rangen”), waarbij de sociale positie werd bepaald door geboorte, burgerschap of
rijkdom. Hoewel er een zeker sociaal nivellerende effect van het naakt zijn tussen
individuen van lagere en hogere kringen moet zijn geweest, was het voor de hogere
kringen in het badhuis ook mogelijk om jezelf juist als lid van de elite te presenteren.
Belangrijke Romeinen zoals keizers en politici konden met hun aanwezigheid in het
openbare badhuis ook politieke steun en populariteit winnen bij het Romeinse volk.93
Men kon de rijke badhuisgasten gemakkelijk onderscheiden van de rest aan hun
slaven in getal en soort, het aantal clientes rondom hen, de kwaliteit van hun kleding,
handdoeken en badgerei.94 Het rijke graf van een vooraanstaande man van 20 – 40
jaar oud uit ca. 90 n. Chr. dat werd gevonden in Nijmegen-West bevatte onder
andere een luxe set van vier strigiles oftewel huidschrapers, die in het lokale badhuis
een grote indruk moeten hebben gemaakt (afb. 5).95 Een ander goed voorbeeld is
Von Albrecht 1994, 830.
Maréchal 2016, 52.
92 Suet. Tit. 8.2.
93 Yegül 1992, 32.
94 Yegül 2010, 37; De Haan 2010, 138-139.
95 Schrover 2009, 44. Het feit dat deze strigiles in het noorden van het Romeinse Rijk zijn gevonden,
geeft mijns inziens aan dat deze gewoonte van rijke individuen overal in het Romeinse Rijk
voorkwam. Daarbij moet ik er wel op wijzen dat de badcultuur in de Romeinse provincies ook veel
verschillen moet hebben getoond met de badcultuur in Rome.
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epigram 11.59 van Martialis, waarin de dichter vertelt dat het personage Charinus
wil pronken met zijn rijkdom door te gaan baden met zes ringen om elke vinger.96
Daarnaast konden de rijken zich ook onderscheiden op andere manieren, zoals hun
persoonlijke hygiëne, lichaamsverzorging, taalgebruik en hun gedrag in het
badhuis.97 Het tijdstip van het baden kon ook al veel zeggen over de status van de
badhuisgasten: de Romeinse elite ging baden in de middag en het gewone volk
meestal in de avonduren daarna, zoals dat bijvoorbeeld ook wordt benadrukt in een
epigram uit de Anthologia Palatina.98 De ruimtelijke indeling van het badhuis kon ook
niet egalitair verdeeld zijn: sommige plekken met betere omstandigheden, zoals een
mooi uitzicht of zitplekken, waren mogelijk gereserveerd voor de rijke
badhuisgasten.99 Gerespecteerde matronae uit de Romeinse elite waren slechter in
staat om op deze manier hun sociale positie te presenteren, maar een anekdote over
de vrouw van een consul die een badhuis laat ontruimen om een privébezoek aan het
badhuis te brengen, laat zien dat deze elitevrouwen de middelen hadden om hun
zedigheid te presenteren als een elitekenmerk. Twee belangrijke onderzoekers van
Romeinse badcultuur, Garrett Fagan en Fikret Yegül, verschillen in mening over de
mogelijkheid van het Romeinse badhuis als een social equalizer. Fagan ziet de
badhuizen niet als een ‘sociaal nivellerend’ instituut, aangezien hij zegt dat
“examination of the evidence suggests that the privileged made their presence felt at the baths,
where, despite the prevailing nakedness (or at least improper attire) and the informality of the
context, rank was maintained by a variety of means”.100 Fagan beschouwt de badhuizen
juist als een plek waar rijke Romeinen naartoe gingen om hun elitaire sociale status
uit te stallen en hun aanspraak op sociale superioriteit te versterken.101 Hoewel de
naaktheid in het Romeinse badhuis inderdaad ook ingezet kon worden als middel
om sociale klasse te presenteren, zegt Yegül mijns inziens terecht dat de
aanwezigheid van individuen uit verscheidene sociale klassen tegelijkertijd genoeg
reden geeft om het Romeinse badhuis wél als ‘democratisch’ oftewel ‘sociaal
nivellerend’ te bestempelen.102
De Romeinse badcultuur veranderde de acceptatie van naaktheid binnen de
badhuizen, maar dit kon ook met terugwerkende kracht teruggedraaid worden. Het
negatieve gevolg van naaktheid in badhuizen waar ik op doel is het vermeend
verbod op gemengd baden van keizer Hadrianus (76 – 138 n. Chr.). Dit verbod zou
ooit tijdens zijn keizerschap, in 117 – 138 n. Chr., zijn ingevoerd, waarschijnlijk
vanwege Hadrianus’ hang naar traditie en mores en als reactie op het groeiend aantal
seksuele schandalen in het rijk.103 De betrouwbaarheid van de literaire bronnen over
Mart. 11.59; Busch 1999, 467-468.
Yegül 2010, 37; Maréchal 2016, 54.
98 Maréchal 2016, 54; AP 9.640.
99 Maréchal 2016, 54-55.
100 Fagan 2002, 219.
101 Fagan 2002, 215.
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dit verbod, namelijk de Historia Augusta en een uit de elfde eeuw overgeleverde
passage uit werk van Cassius Dio, is volgens Bowen Ward onzeker en archeologisch
onderzoek toont geen veranderingen in de architectuur van badhuizen tijdens en na
Hadrianus. Tegenwoordig neemt men aan dat het verbod van Hadrianus invloed
heeft gehad op de openingstijden voor mannen en vrouwen, maar dit is gebaseerd
op slechts één inscriptie uit ca. 100 n. Chr, bekend als de Lex metalli Vipascensis, uit
Portugal.104
De naaktheid in badhuizen had ook invloed op de sociale hiërarchie binnen
Romeinse families, aangezien er een taboe of zelfs een wettelijk verbod bestond op
het samen baden van vader en zoon of schoonvader met schoonzoon. Dit taboe komt
uit de Romeinse republiek, aangezien Cicero er melding van maakt.105 Het gebruik is
ook nog bekend bij de Romeinse auteur Valerius Maximus (eerste eeuw n. Chr.),
want die zegt aliquamdiu nec pater cum filio pubere nec socer cum genero lavabatur, “een
tijdlang baadde noch een vader met zijn volwassen zoon, noch een schoonvader met
zijn schoonzoon”.106 Plutarchus legt ons uit waarom dit zo’n probleem was voor
(schoon)vaders in de maatschappij van de Romeinse republiek: δυσωπούμενοι τὴν
ἀποκάλυψιν καὶ γύμνωσιν, “aangezien zij bang waren voor onthulling en
ontbloting”.107 Dit betekent dus dat Romeinse mannen, voornamelijk personen uit de
hogere kringen van de samenleving, moesten oppassen dat zij hun (schoon)vader of
(schoon)zoon niet tegenkwamen in het badhuis. Dit taboe had te maken met de
sociale positie van een (schoon)vader of een (schoon)zoon, aangezien Michael Satlow
zegt: “In Rome, at least, male social superiors did not ordinarily bare themselves to social
inferiors”.108 Een Romeinse vader mocht een nauwe band met zijn onvolwassen zoon
hebben, maar de vader moest zich streng en afstandelijk gaan opstellen tegenover
een zoon in de puberteit om de institutionele macht van de vader in stand te houden.
Een vader moest in zijn gedrag zorgen dat zijn sociale status boven die van zijn
(schoon)zoon bleef, waarbij het vermijden van elkaars naaktheid een onderdeel was
om dit in stand te houden.109
Een sociale groep die men ook in het badhuis aantrof, waren de slaven,
namelijk slaven in dienst van het badhuis, de slaven van de badhuisgasten en slaven
die zelf het badhuis bezochten. Publieke naaktheid was erg verbonden met slaven,
aangezien je als slaaf op de slavenmarkt volledig ontbloot werd om eventuele
verborgen gebreken van het lichaam te onthullen.110 Slavinnen werden in de
Romeinse samenleving waarschijnlijk niet alleen op de slavenmarkt naakt gezien,
maar hun naaktheid kon ook geregeld aanschouwd worden als zij als prostituees
werkten of bij hun jaarlijkse naakte optredens tijdens de Floralia, het Romeinse
Bowen Ward 1992, 139-141; 147; Yegül 2010, 33-34; De Haan 2010, 113; 126; CIL 2.5181.
Cic. Off. 1.129; Clu. 141.
106 V. Max. 2.1.7.
107 Plut. Cat. Ma. 20.7-8; Plutarchus benoemt het taboe ook elders (Quaest. Rom. 40).
108 Satlow 1997, 452.
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festival van de godin Flora.111 De invloed van naaktheid in het badhuis op sociale
status en badgewoontes had uiteenlopende gevolgen voor slaven. Er waren
bijvoorbeeld slaven nodig die de kleding van badhuisgasten bewaakten, maar er
waren ook slaven om te masseren, in te oliën, olie af te schrapen of af te drogen.112
Martialis geeft ook informatie over het gebruik van slaven in het Romeinse badhuis.
Zo vertelt hij dat de naaktheid van slaven ook aandacht kreeg van vrije Romeinse
burgers en dat dit ook een reden was om slaven met bedekte geslachtsdelen te laten
baden.113 Zoals eerder genoemd had de naaktheid van de Romeinen ook invloed op
het aantal slaven dat werd meegenomen naar het badhuis: hoe meer slaven werden
meegenomen, des te beter kon een Romein pronken met zijn of haar rijkdom. De
christelijke auteur Hermas beschrijft in zijn werk Ποιμήν, “De Herder”, een
verzameling visioenen in Rome rond 120 n. Chr., hoe hij als slaaf van een christelijke
meesteres haar begeleidde terwijl zij naakt in de Tiber baadde.114 Het was rond die
tijd wellicht ook normaal voor mannelijke slaven om badende meesteressen te
begeleiden.
Een groep wier sociale status negatief beïnvloed werd door de naaktheid in
het badhuis, waren de joodse mannen. In de Grieks-Romeinse wereld bestond
namelijk de voorkeur voor een lange, gesloten voorhuid van de penis en er was dus
een zekere minachting voor het joodse gebruik van de besnijdenis.115 Zelfs tot in
vierde eeuw blijft de besnijdenis van de Joden in de ogen van Romeinen een nietRomeins of zelfs onbeschaafd gebruik, omdat het nog door de Neoplatonische
filosoof Flavius Sallustius wordt gezien als een vreemd gebruik.116 Hoewel het voor
joodse mannen niet toegestaan was om naakt te zijn in een niet-sacrale en niethiërarchische context, was het voor hen geen probleem om naakt in het badhuis te
zijn.117 De Romeinse afkeer van het gebruik van de besnijdenis leverde echter een
probleem op voor joodse mannen die hun sociale positie in de Romeinse
maatschappij wilden verbeteren, aangezien zij zich moesten vertonen in de Romeinse
badhuizen. Blijkbaar hechtten sommige joodse mannen meer waarde aan hun sociale
positie dan aan hun lichamelijk kenmerk als Jood, aangezien medische auteurs uit de
Romeinse tijd zoals Aulus Cornelius Celsus (eerste eeuw n. Chr.) en Claudius
Galenus (129 – ca. 216 n. Chr.) al over voorhuidreparatie schrijven.118 Martialis’
bespotting van de besneden penis van het personage Menophilus maakt duidelijk
dat er een negatief beeld over besnijdenis onder niet-joodse Romeinen was, zeker na
de Joodse Oorlog in 66 – 70 n. Chr.119 Politieke gebeurtenissen zoals de Joodse Oorlog
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hadden wellicht ook invloed op de wens om de voorhuid te herstellen: na de Joodse
Oorlog moesten Joden meer belasting betalen, maar sommige Joden probeerden die
belasting te ontduiken. Suetonius vertelt hij hoe zelf ooit had gezien dat keizer
Domitianus een joodse man van negentig jaar oud liet controleren op besnijdenis. 120
Keizer Hadrianus zou zelfs rond 132 n. Chr. een zwaar verbod op besnijdenis (en
castratie) hebben ingesteld, waardoor de besneden penis van joodse mannen een
criminele connotatie kreeg.121 Joodse mannen die zich tot het christendom bekeerden,
hadden wellicht niet alleen last van het sociale stigma, maar wilden zich ook van hun
‘Joodse stigma’ ontdoen met behulp van voorhuidreparatie.122 De last van het stigma
bleef niet altijd even zwaar, aangezien keizer Heliogabalus (203 – 222 n. Chr.) zich
ook liet besnijden naar Syrisch gebruik, waardoor het verbod van Hadrianus dus niet
langer van toepassing was.123
Er kan vastgesteld worden dat in de periode vanaf de late Romeinse republiek
tot het jaar 312 n. Chr. de publieke naaktheid in Romeinse badhuizen een grote
invloed had op de sociale status en de badgewoontes van bezoekers. Uiteindelijk lijkt
de sociale hiërarchie zoals die buiten het Romeinse badhuis te vinden is ook binnen
het badhuis min of meer gereflecteerd te worden. Het kan op die manier ook de grote
aanwezigheid van slaven binnen een badhuis verklaren, aangezien zij in zulke
situaties ook als “accessoire” dienden. De naaktheid bracht wel de sociale status van
groepen binnen de Romeinse samenleving in gevaar, zoals Romeinse (schoon)vaders
en joodse mannen. Een taboe als het verbod met (schoon)zonen te baden of
voorhuidreparaties waren nodig om de sociale status te behouden of verbeteren.
Naaktheid werd ook verbonden met seksuele prikkels, waardoor gemengd baden
een seksuele connotatie kreeg. Het was mogelijk omwille hiervan dat een keizer als
Hadrianus het gebruik verbood, maar dit is niet helemaal zeker.
1.7 Vroegchristelijke auteurs over de naaktheid in Romeinse badhuizen
De christelijke auteur Titus Flavius Clemens oftewel Clemens van Alexandrië (ca. 150
– ca. 215 n. Chr.) legde de grondslagen voor het theologisch denken en schreef als
eerste over vroegchristelijke opvattingen over publieke naaktheid in de Romeinse
badhuizen, namelijk in zijn werken Paedagogus (“Leidsman”) en Stromateis
(“Tapijten”, studies over gevarieerde onderwerpen).124 Clemens verwerpt de
badcultuur niet en noemt lichaamsreiniging, warmte, gezondheid en plezier als
redenen voor mensen van zijn tijd om naar het badhuis te gaan. Hij keurt baden puur
voor plezier en voor warmte af, maar vrouwen mogen van hem voor
Suet. Dom. 12.2; Martialis zegt in epigram 7.55 over de penis van een Jood: damnatam modo mentulam
tributis, “een onlangs tot belastingen verplichte lul”.
121 Hodges 2001, 405; deze connotatie moet erger zijn geworden na de Bar Kochba-opstand in 132 – 135
n. Chr.
122 Schultheiss 1999, 286.
123 Cohen 1999, 47.
124 Bartelink 1989, 156-157.
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lichaamsreiniging en gezondheid naar het badhuis gaan en mannen mogen voor
gezondheid naar het badhuis gaan. Baden en jezelf wassen moet je in je eentje doen,
dus hij keurt het ook af om dienaren of slaven mee te nemen naar het badhuis. 125
Clemens is strenger over het gemengd baden en de publieke naaktheid, vooral die
van vrouwen. Hij keurt het af dat vrouwen zich voor vreemde mannen uitkleden en
beschuldigt vrouwen die gemengd baden dan ook van ἀκρασία, een term uit die
Stoïsche filosofie die “onbeheerstheid” betekent; de vrouwen worden beschuldigd
van “onbeheerstheid”, aangezien ze bij het gemengd baden seksuele prikkels bij
mannen en mannelijke slaven opwekken.126 Het was voor vrouwen uit de
middenklasse in die tijd niet ongebruikelijk om naakt te zijn in de aanwezigheid van
een mannelijke slaaf, aangezien zij vanwege hun sociale status geen schaamte
ervaarden.127 Hij spreekt mannen dan ook aan om hun zedelijkheid te bewaren en
zich ver te houden van ἀκρασία, wanneer zij een naakte vrouw in het badhuis zien.
Op die manier kunnen mannen volgens hem een voorbeeld zijn voor vrouwen.128 In
de Stromateis prijst Clemens dan ook vrouwen uit de oudheid van wie bekend was
dat ze kuis baadden, zoals een zekere Lysidika en Philotera die allebei bedekt gingen
baden.129
De Didascalia Apostolorum, “de Instructies van de Apostelen”, is een christelijke
tekst uit de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. van een onbekende auteur en is
waarschijnlijk ergens in het noorden van Syrië geschreven.130 De auteur van de
Didascalia Apostolorum waarschuwt net als Clemens voor het gemengd baden. De
Didascalia richt zich in deze boodschap tot zowel mannen als vrouwen, maar de
boodschap aan de vrouwen omvat een langere tekst. Mannen wordt er op gewezen
niet het gemengde badhuis, maar alleen het mannenbadhuis te gebruiken om te
voorkomen dat zij door de naaktheid van anderen, namelijk vrouwen, in laqueo, “in
een valstrik”, terechtkomen en dat zij ook niet met hun naaktheid mulierem in te
laqueari, “een vrouw naar jou te verstrikken”.131 De Didascalia wijst vrouwen erop dat
het beter is om niet naar een gemengd badhuis te gaan, zelfs als er geen
vrouwenbadhuis in de buurt te vinden is. Voor vrouwen die het toch niet kunnen
weerstaan om naar een gemengd badhuis te gaan geeft de Didascalia ook nog een
instructie: cum disciplina et cum reverentia cum mensura labare, “baad dan met
discipline en met schroom (en) met mate”.132 Wanneer we dus de instructies aan
mannen en vrouwen vergelijken, lijkt de Didascalia strenger te zijn voor mannen dan
voor vrouwen op het punt van gemengd baden.
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De christelijke auteur Thascius Caecilius Cyprianus († 258 n. Chr.) geeft in zijn werk
De habitu virginum, “Over de kleding van maagden”, uit 249 n. Chr. een kritische
beoordeling van vrouwen, zeker gewijde maagden, die naar gemengde badhuizen
gaan (in Carthago) en daar naakt baden.133 Hij veronderstelt dat vrouwen in het
gemengde badhuis hun naaktheid gebruiken om lustgevoelens van mannen op te
wekken, terwijl ze zich excuseren met het argument dat zij zich alleen willen wassen.
Cyprianus gebruikt een metaforische tegenstelling om zijn boodschap duidelijk te
maken: deze vrouwen krijgen in het badhuis wel een schoon lichaam, maar zij
bevuilen hun ziel. Daarnaast brengt hun onzedelijkheid en voyeurisme niet alleen
geestelijke schade aan hen zelf toe, maar ook aan de mannen.134
Wanneer we de opvattingen van Clemens van Alexandrië, de Didascalia
Apostolorum en Cyprianus vergelijken, valt op dat ze vooral kritiek hebben op het
gebruik van het gemengd baden vanwege de mogelijkheid voor mannen en vrouwen
om elkaar naakt te zien. Deze teksten uit de tweede en derde eeuw n. Chr. schetsen
het beeld dat vooral vrouwen naaktheid zouden gebruiken om seksuele prikkels bij
mannen op te wekken. Aangezien het publiek van deze teksten de hele christelijke
gemeenschap omvat, lijken zij dus vooral (deugdelijke) christelijke vrouwen aan te
spreken. Bowen Ward leidt uit de beschrijvingen van Clemens van Alexandrië en
zijn tijdgenoten Tertullianus en Irenaeus af dat “mixed bathing by all classes was not
only customary but also a popular activity in which Christian men and women engaged”.135
Hallett stelt daarentegen dat in die tijd geen enkele deugdelijke vrouw zich in een
mannenbadhuis zou begeven.136 Daarnaast kan er vastgesteld worden dat Clemens
van Alexandrië de oudst overgeleverde literaire bron is van de vroegchristelijke
opinie over de publieke naaktheid in de badhuizen. De christelijke auteurs vóór hem
stonden wellicht onverschilliger tegenover dit fenomeen in de Romeinse
maatschappij.137
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Hoofdstuk 2: Naaktheid in Romeinse badhuizen en de christelijke acceptatie en
afwijzing in 312 – 476 n. Chr.
In dit hoofdstuk bespreek ik de acceptatie van publieke naaktheid in Romeinse (en
vroeg-Byzantijnse) badhuizen na keizer Constantijns overwinning op zijn concurrent
Maxentius in 312 n. Chr., omdat Constantijn in dat jaar besloot om
godsdienstvrijheid te schenken aan het christelijke geloof. De chronologie van het
hoofdstuk gaat tot de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n. Chr., een belangrijke
gebeurtenis in de late oudheid. Er wordt eerst duidelijk gemaakt welke terminologie
de christelijke auteurs gebruiken wanneer zij naaktheid en zedelijkheid bespreken en
vervolgens worden de mannelijke en de vrouwelijke naaktheid in het badhuis
behandeld. Daarna wordt gekeken naar de acceptatie van balnea mixta in deze
periode. De christelijke opinie over naaktheid wordt uiteengezet aan de hand van
enkele christelijke auteurs, waarbij er ook kort wordt ingegaan op het ascetische
gebruik van alousia. Aan het einde van het hoofdstuk zal gekeken worden naar de
invloed van publieke naaktheid in de badhuizen op sociale status en badgewoontes
in deze periode. In dit hoofdstuk zal er veel gebruik gemaakt worden van de Historia
Augusta, een verzameling van keizerbiografieën uit het begin of het einde van de
vierde eeuw n. Chr. De Historia Augusta behandelt keizers uit de tweede en derde
eeuw n. Chr., maar is uiterst onbetrouwbaar als bron over deze keizers en lijkt als
bron meer te zeggen over de mores van de vierde eeuw dan over die van de tweede
en derde eeuw n. Chr.138 Daarom zal er juist in dit hoofdstuk over de vierde en vijfde
eeuw n. Chr. voorzichtig gebruik worden gemaakt van deze bron, aangezien de
moralistische opvattingen, onder andere over badcultuur, van deze bron in die eeuw
geplaatst kunnen worden.
2.1 Vroegchristelijke terminologie van naaktheid
De vroegchristelijke terminologie voor naaktheid lijkt niet veel te veranderen ten
opzichte van de niet-christelijke terminologie, aangezien niet-christelijke en
christelijke auteurs natuurlijk gebruik maakten van dezelfde talen. Qua inhoudelijke
betekenis komen er bij christelijke terminologie echter andere betekenissen bij die
zich aanpassen aan de theologische uitleg van bepaalde concepten of ideeën. In het
Nieuwe Testament en vroegchristelijke teksten heeft het bijvoeglijke naamwoord
γυμνός in het Grieks grotendeels de betekenis van “naakt, bloot”, maar kan ook
“schamel gekleed”, “alleen” of “hulpbehoevend” of verbonden met een genitivus
“zonder” betekenen.139 Er lijken geen negatieve connotaties aan het bijvoeglijk
naamwoord verbonden te zijn, maar een betekenis van “hulpbehoevend” laat juist
een nieuw sociaal aspect zien. Een studie van enkele woordenboeken vroegchristelijk
Grieks laat zien dat γυμνός eigenlijk als enig bijvoeglijk naamwoord voor “naakt”
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overblijft.140 Het woord ἡ γυμνότης lijkt dan ook als enige zelfstandig naamwoord
over te blijven met de betekenis “naaktheid” in vroegchristelijke literatuur, maar lijkt
in vroegchristelijke betekenis ook een connotatie van hulpbehoevendheid te
krijgen.141 Het werkwoord “naakt zijn” komt in het vroegchristelijke Grieks alleen
nog voor als γυμνητεύω of de variant γυμνιτεύω (die in het Nieuwe Testament
voorkomt).142 Het werkwoord γυμνόω blijft in vroegchristelijke literatuur de
betekenis “ontbloten”, “ontkleden” of “strippen” behouden, maar krijgt ook een
spirituele connotatie van “ontbloten” of zelfs een betekenis van “verlossen”.
Daarnaast gebruiken vroegchristelijke auteurs het in de zin van “onthullen”, “leeg
laten” of “negeren”.143 Aan dit werkwoord blijft het zelfstandig naamwoord ἡ
γύμνωσις verbonden met de betekenis “het naakt zijn”, “het strippen” of “de
naaktheid”, maar de betekenis van “naaktheid” lijkt echter vaker voor te komen.144
In het vroegchriselijk Latijn blijft nudus het meest voorkomend bijvoeglijk
naamwoord voor “naakt” en kan daarnaast “onbeschut”, “ontdaan van” of
“eenvoudig” betekenen. In de betekenis van “ontdaan van” kan het ook “arm”
betekenen.145 Daarnaast komt merus ook nog voor als bijvoeglijk naamwoord voor
“naakt” of “zuiver” en in de vroegchristelijke tijd lijkt het bijvoeglijk naamwoord
investis ook vaker gebruikt als “naakt” of “ontdaan van”.146 Het bijvoeglijk
naamwoord devestivus betekent letterlijk “ontkleed” en komt dan ook alleen voor in
de trant van naaktheid.147 Het werkwoord nudo lijkt minder met naaktheid te maken
te hebben in vroegchristelijk Latijn, aangezien het vooral voorkomt als “ontdoen
van” of “onthullen”.148 De betekenis van lichamelijk “ontbloten” wordt nu gebruikt
met denudo, enudo of discooperio. Het werkwoord denudo kan echter ook “onteren” of
“verklaren” betekenen, enudo heeft ook de betekenis van “ontdekken” en discooperio
heeft zelfs meestal de betekenis van “ontdekken”.149 Onder de zelfstandige
naamwoorden groeit nuditas uit als het woord voor de staat van het naakt zijn
oftewel “naaktheid”, maar kan ook “armoede” betekenen.150 De actie van het
ontbloten komt als zelfstandig naamwoord nog voor als nudatio, maar denudatio en
enudatio kunnen ook “de ontbloting” betekenen en denudatio lijkt ook voor te komen
als “de onthulling”.151
Hoewel het christelijk taalgebruik over naaktheid nog vele overeenkomsten
toont met het niet-christelijk taalgebruik, zijn er enkele interessante ontwikkelingen
GLRB 1957; PGL 1961; GELNTECL 2000; LNT 2009.
Idem; GELNTECL 2000, s.v. γυμνότης.
142 GLRB 1957; PGL 1961; GELNTECL 2000; LNT 2009, s.v. γυμνητεύω, γυμνιτεύω.
143 GLRB 1957; PGL 1961; GELNTECL 2000, s.v. γυμνόω.
144 GLRB 1957; PGL 1961, s.v. γύμνωσις.
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op te merken in de vroegchristelijke terminologie: een woord als γυμνός krijgt een
duidelijkere connotatie van armoede, een connotatie die we ook terugzien bij het
Latijnse nudus in deze periode. Daarnaast lijken vroegchristelijke auteurs zich in het
Latijn te beperken tot vormen van nudo om naaktheid te impliceren.
2.2 Mannelijk naakt in Romeinse badhuizen in de late oudheid
De naaktheid bij mannen in het badhuis zoals Martialis die in de eerste eeuw n. Chr.
beschrijft, zien we ook terug bij de dichter Decius Magnus Ausonius (ca. 310 - 394 n.
Chr.) in zijn epigram 115: hij beschrijft hoe de aan zweren lijdende Polygiton het
warme bad gebruikt als verzachting voor zijn lichamelijk leed. Ausonius beschrijft
alle lichaamsdelen van Polygiton die pijn lijden door de zweren, waarmee hij
duidelijk aangeeft dat al deze lichaamsdelen, zelfs het kruis en de aars, zichtbaar
waren in het badhuis.152 De Historia Augusta weet enkele interessante gegevens te
melden over het gedrag van keizers met betrekking tot de naaktheid in badhuizen.
Zo wordt er gemeld dat badkleding werd gebruikt en dat Severus Alexander, keizer
in 222 – 235 n. Chr., een scharlaken cape had om zich als keizer te onderscheiden van
de rest.153 Daarnaast wordt er gemeld dat Severus Alexander aan
provinciebestuurders bij een promotie enkele geschenken gaf, waaronder vestes
balneares, “badkleding”.154 Terwijl een keizer als Severus Alexander als voorstander
van bedekt baden wordt geportretteerd, worden andere keizers juist verbonden met
een voorliefde voor naaktheid in badhuizen: keizer Heliogabalus bouwde een
publiek badhuis in zijn paleis en maakte het badhuis van een zekere Plautinus
openbaar, ut ex eo condiciones bene vasatorum hominum colligeret,“zodat hij hieruit
aanbiedingen van groot geschapen mannen bijeen bracht”.155 Daarnaast wordt er van
Heliogabalus gezegd dat hij misbruik maakte van de naaktheid in badhuizen:
vanwege interesse in het aantal liesbreuken in Rome, laat hij alle mannen met een
liesbreuk (ongeacht afkomst) noteren en laat ze samen met hem een bad nemen.156
Een eerder genoemde mozaïek uit het unctorium van de vierde-eeuwse Villa Romana
del Casale op Sicilië (afb. 1; 2) toont naakte en bedekte mannen in een badhuis.157 De
christelijke auteur Ambrosius van Milaan (340 – 397 n. Chr.) noemt echter weer
mannen die proberen om zich in het badhuis zoveel mogelijk te bedekken.158
Een beroemde passage uit de Confessiones van Aurelius Augustinus lijkt ook te
verwijzen naar volledige naaktheid van mannen in het badhuis. Hij meldt dat zijn
vader verheugd was toen het volgende gebeurde: quin immo ubi me ille pater in balneis
vidit pubescentem et inquieta indutum adulescentia, quasi iam ex hoc in nepotes gestiret, “Ja
Aus. Epig. 115.
HA Alex. Sev. 42.2.
154 HA Alex. Sev. 42.4.
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zelfs toen hij, mijn vader, in het badhuis zag dat ik een volwassen man aan het
worden was en voorzien was van de onrustige jeugdigheid, alsof hij hierdoor al blij
was met het oog op kleinkinderen”.159 De zestienjarige Augustinus (in ca. 370 n. Chr.)
liep blijkbaar volledig ontbloot in het badhuis rond, waardoor zijn vader Patricius
aan zijn lichaam kon zien dat hij seksueel volwassen was. Het tekstelement inquieta
indutum adulescentia krijgt van de meeste onderzoekers niet veel uitleg, maar het kan
op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het kan doelen op schaamhaar,
een erectie, op zelfbevrediging of als een metafoor voor zijn niet-christelijke
levensfase.160 De Augustinus-commentator James O’Donnell lijkt de voorkeur te
geven aan een lichamelijke interpretatie, aangezien het zou verklaren dat vader
Patricius verheugd is over Augustinus’ vruchtbaarheid.161 In andere werken is
Augustinus duidelijker over zijn acceptatie van (mannelijke) naaktheid in badhuizen,
aangezien hij bedekt baden als een gebruik van barbari bestempelt en duidelijk zegt
dat de naaktheid in badhuizen voor hem geen probleem is.162 Een inscriptie uit de
Anthologia Latina die door Maréchal in de vijfde eeuw n. Chr. gedateerd wordt,
informeert over de invloed van verlichting op de zichtbaarheid van naaktheid in de
badhuizen: Denique succedit nostris lux tanta lavacris / ut cernas nudos erubuisse sibi,
“Tenslotte trad er zoveel licht onze baden binnen, dat je zag dat de naakte mensen
zich voor zichzelf schaamden”.163 De christelijke auteur Diadochus van Photiki
(vijfde eeuw n. Chr.) zegt dat men in het badhuis wordt herinnerd aan de naaktheid
van de Bijbelse Adam, waardoor hij lijkt te impliceren dat mannen daar nog volledig
naakt zouden zijn.164
2.3 Vrouwelijk naakt in Romeinse badhuizen in de late oudheid
In de vierde eeuw n. Chr. werd openbare naaktheid van vrouwen nog steeds
verbonden met vrouwen van een lage sociale status, terwijl zich afzonderende
vrouwen juist rijkdom en macht representeerden.165 Ook in de vierde eeuw werden
badhuizen nog vaak als bordelen gebruikt: de (niet-christelijke) Romeinse
historiograaf Ammianus Marcellinus (ca. 330 – 400 n. Chr.) vertelt hoe mannelijke
badgasten een prostituée achterna gaan om haar te vleien en haar te paaien om seks
te hebben.166 De publieke naaktheid van welgestelde vrouwen bleef volgens
Ammianus een taboe in het Romeinse Rijk: de Romeinse matrona Claritas of Flaviana,
schuldig bevonden aan overspel of ontucht, werd op weg naar haar executie volledig
ontbloot door de beul, die later weer om deze schanddaad veroordeeld werd en
Aug. Conf. 2.3.
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levend verbrand werd.167 Het eerder genoemde tweede-eeuwse badhuis onder het
Piazza dei Cinquecento in Rome werd rond de wisseling van de derde en vierde
eeuw n. Chr. verbouwd, maar er werden geen aanpassingen gemaakt aan de
muurschilderingen van vrouwen die naakt of licht bedekt baden.168
Christelijke auteurs als Hiëronymus en Johannes Chrysostomus (ca. 349 – 407
n. Chr.) vertellen ook over de aanwezigheid van (hoog)zwangere of zelfs barende
vrouwen in het badhuis, wier zwangere lichaam niet door iedereen (namelijk
Hiëronymus) werd gewaardeerd.169 Daarnaast noemt Chrysostomus spektakels
waarbij men keek naar naakte, zwemmende actrices; mogelijk verwijst hij hier naar
het Grieks-Syrische waterfestival genaamd Maioumas uit de late oudheid en vroegByzantijnse tijd.170 Socrates Scholasticus (ca. 380 – ca. 440 n. Chr.) geeft in zijn
Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, “Kerkelijke geschiedenis”, een opmerkelijke anekdote over
de naaktheid van keizerin Justina. Justina raakte bevriend met Severa, de eerste
vrouw van keizer Valentinianus II, die de schoonheid van het naakte lichaam van
Justina bewonderde en haar echtgenoot hierover informeerde. Helaas voor Severa
was de schoonheid van Justina overtuigend genoeg voor Valentianianus II om
Justina met een nieuwe wet als tweede echtgenote aan te nemen.171 De
waarschuwingen van christelijke auteurs aan christelijke vrouwen om niet of zo min
mogelijk naakt te baden hadden wel degelijk succes volgens de monnik Palladius
van Helenopolis (geb. ca. 363 n. Chr.), aangezien hij zegt dat de christelijke vrouw
Olympias alleen bij ziekte ging baden en dat bovendien dan bedekt deed.172
2.4 Balnea mixta in de late oudheid
Het gemengd baden van mannen en vrouwen ging door in de late oudheid, maar er
bleef kritiek komen van christelijke auteurs op het κοινά λουτρά,
“gemeenschappelijk baden”, of ἀπρεπῆ ἀνδρόγυνα λουτρά, “ongepaste mannelijkvrouwelijk baden”.173 Het gebruik wordt door de Historia Augusta ingezet als een
literair middel om goede en slechte keizers te herkennen: ‘goede keizers’ zoals
Marcus Aurelius en Severus Alexander nemen maatregelen tegen balnea mixta, terwijl
‘slechte keizers’ zoals Commodus, Heliogabalus en Gallienus het gebruik weer
accepteren.174 Het gemengd baden van keizer Heliogabalus met vrouwen kan
volgens Elke Merten echter opgevat worden als een afgeleide van Suetonius’
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beschrijving van keizer Domitianus die met prostituees in bad ging.175 Hoewel het
daarom niet zeker is of een keizer als Heliogabalus daadwerkelijk zo gehandeld
heeft, lijkt het gebruik van balnea mixta ten tijde van de compositie van de Historia
Augusta negatief beschouwd te worden. Vrouwen van lichte zeden in een badhuis
vol mannen worden in elk geval nog gesignaleerd door Ammianus Marcellinus. 176 De
Historia Augusta meldt dat keizer Severus Alexander de taken van de eunuchen in het
paleispersoneel verkleinde: zij mochten van hem alleen nog zorgen voor de
vrouwenbaden in het paleis.177 Balnea mixta van vrouwen met eunuchen of badende
vrouwen in de aanwezigheid van eunuchen wordt in deze tijd echter afgekeurd door
christelijke auteurs als Hiëronymus, omdat zij nog steeds mannelijke impulsen
zouden hebben.178 Zo vertelt de christelijke auteur Basilius van Ancyra (vierde eeuw
n. Chr.) dat hij van christelijke vrouwen hoorde dat ze last hadden van seksueel
actieve eunuchen.179 Deze negatieve perceptie van eunuchen is echter niet in de
Historia Augusta te vinden.180 Een andere bekende eunuch die nog in de
aanwezigheid van een badende vrouw wordt beschreven is Eutropius, die
uiteindelijk een vertrouweling van keizer Arcadius (377 – 408 n. Chr.) werd.181
Christelijke vrouwen hadden niet alleen last van eunuchen, maar ook soms
van mannen in de gemengde baden: Epiphanius van Salamis (ca. 315 – ca. 403 n.
Chr.) vertelt een verhaal over een vrouw die in het kuuroord van stad Gadara (Umm
Qais, Jordanië) wordt aangerand door een jongeman, die ze wegjaagt met het slaan
van een kruisteken.182 Epiphanius was een duidelijke christelijke tegenstander van
balnea mixta, omdat hij het gebruik zelfs als het werk van de duivel beschouwde.183
Christelijke vrouwen wordt in deze tijd dan ook geadviseerd om op een minder druk
tijdstip te gaan baden, namelijk rond tien uur in de ochtend.184 Afkeer van het
gebruik zien we ook terug bij andere christelijke auteurs, zoals de genoemde
Johannes Chrysostomus.185 De christelijke moraal van seksuele schaamte leek ook in
deze tijd invloed te hebben op niet-christenen, aangezien een hoge ambtenaar van de
niet-christelijke keizer Julianus de Afvallige (330 – 363 n. Chr.) in Pontus een badhuis
liet bouwen met afgescheiden vertrekken voor mannen en vrouwen omwille van
zedigheid.186 Bij de christelijke auteurs bleef er verdeeldheid over het gebruik:
Johannes Chrysostomus zegt dat de mannelijke en vrouwelijke inwoners van
Antiochië na het sluiten van de badhuizen op keizerlijk bevel gemengd gingen baden
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in de rivier de Orontes, maar Chrysostomus bekritiseert vooral het gebrek aan
verantwoordelijkheid van de inwoners.187 Jovinianus, een christelijke monnik,
publiceerde ergens vóór het jaar 393 n. Chr. in Rome zijn positieve visies over het
gemengd baden van mannen en vrouwen, die hem veel succes en aanhangers
opleverden.188 Hoewel het nog steeds een eigen keuze was om te kiezen voor een
ongemengd of gemengd badhuis, kan het ook zijn geweest dat men uit financiële
overwegingen moest kiezen voor het gemengd badhuis.189
2.5 Christelijke auteurs uit de late oudheid over naaktheid in badhuizen
De christelijke auteur Sophronius Eusebius Hiëronymus (ca. 345 – 419/420 n. Chr.)
adviseert een monnik in een van zijn brieven om niet te gaan baden in de badhuizen,
want qui in Christo semel lotus est, non illi necesse est iterum lavare, “wie eenmaal in
Christus gewassen is, heeft het niet nodig om zich weer te wassen”.190 Hoewel dit
citaat vaak als een duidelijke christelijke weerstand tegen Romeinse badcultuur
wordt gebruikt, moet het volgens Maréchal niet als algemene christelijke opinie
opgevat worden: “these words should be interpreted as a reminder to a very selected group
on how to overcome ‘the burden of the flesh’”.191 Hiëronymus legt uit in een brief uit ca.
403 n. Chr. aan Laeta, de schoondochter van de heilige Paula, hoe christelijke
maagden zich horen te gedragen in de Romeinse badcultuur: ze mogen onder andere
niet baden met getrouwde vrouwen, aangezien Hiëronymus huivert bij het zien van
het naakte lichaam van een zwangere vrouw. Hij keurt het überhaupt af om als
volwassen maagd naar het badhuis te gaan, aangezien ze volgens hem zou moeten
blozen om haar eigen naaktheid.192 Hiëronymus gebruikt de warmte van het badhuis
dan ook als een metafoor voor de brandende seksuele lust binnen de mens, die in het
Romeinse badhuis sterk aanwezig is.193
Een andere christelijke auteur die zich uitlaat over de naaktheid in Romeinse
(en vroeg-Byzantijnse) badhuizen is Johannes Chrysostomus. Hij zegt dat een naakte
persoon zich niet schaamt, wanneer hij zich tussen vele naakte mensen bevindt zoals
in het badhuis.194 Hij noemt in een ander werk ook de naaktheid die men in
badhuizen kan zien.195 Daarnaast meldt hij het verhaal van een slavin die mishandeld
wordt door haar meester en in het badhuis is zij dermate ontbloot dat men de
verwondingen op haar rug kan zien.196 Chrysostomus is niet echt duidelijk over zijn
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houding tegenover de naaktheid en het is ook niet duidelijk of hij volledige of
gedeeltelijke naaktheid bedoelt, aangezien hij de woorden γυμνοῦνται, γυμνούς en
γυμνουμένης gebruikt. Chrysostomus had waarschijnlijk geen problemen met het
zien van naaktheid, aangezien hij zelf ook naar het badhuis ging en voor hem is het
normaal dat andere christenen en zelfs priesters ook naar het badhuis gaan.197
Chrysostomus preekte ook over de naaktheid van vrouwen met een lage sociale
status, wier lichaam evenveel waarde had als de lichamen van aanzienlijke
vrouwen.198
De Didascalia Apostolorum uit de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. werd
later als basis gebruikt voor een ander werk, de Constitutiones Apostolorum (ca. 380 n.
Chr.). In vergelijking met de Didascalia is in dit werk de perceptie op het
vrouwenbadhuis aangepast, aangezien de Constitutiones Apostolorum het advies over
gemengd baden uit de Didascalia gebruikt als advies voor vrouwen in het
vrouwenbadhuis.199 In deze periode lijken christelijke auteurs duidelijkheid te willen
verschaffen over de mate van acceptatie van naaktheid in de Romeinse badhuizen,
waarbij Hiëronymus de felst christelijke opinie tegen naaktheid representeert. Een
geestelijke als Johannes Chrysostomus laat nog duidelijk zien dat het spectrum van
christelijke acceptatie van naaktheid nog vrij breed kan zijn, aangezien hij zelf wel
graag gaat baden en niet erg duidelijk is over zijn standpunt jegens naaktheid. De
Didascalia Apostolorum lijken zich toch voorzichtig als een serie van christelijke
voorschriften te presenteren, waaronder dus ook voorschriften over het gedrag bij
naaktheid in badhuizen.
Een duidelijke veroordeling van de vrouwelijke naaktheid in badhuizen is te
zien in een anekdote van de christelijke auteur Quodvultdeus (eerste helft van de
vijfde eeuw n. Chr.). Hij vertelt hoe in het jaar 434 n. Chr. een ancilla Dei oftewel een
non in een badhuis in Carthago tijdens het baden een beeld van de godin Venus zag
en de houding van het Venusbeeld nabootste. Hierdoor werd zij kwetsbaar voor een
diabolus, “duivel”, die bezit van haar keel nam, haar 85 dagen niets liet eten en door
de bisschop uitgedreven moest worden. Het beeld van de Venus impudica uit het
badhuis werd daarna vernietigd.200 Hoewel dit verhaal het gevaar van traditionele
godenbeelden in badhuizen voor christenen aanwijst, lijkt Quodvultdeus ook het
gedrag van de non te veroordelen. Quodvultdeus lijkt te willen zeggen dat de non
wellicht de naaktheid van de Venus impudica imiteerde, maar Guy Métraux denkt dat
nonnen in deze tijd waarschijnlijk een tuniek of een omslagdoek hebben gedragen in
badhuizen.201
De afkeer van naaktheid in de decoratie van badhuizen is terug te zien bij
Sidonius Apollinaris (430/431 – na 480 n. Chr.), die duidelijk benadrukt dat er in zijn
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privébadhuis in Avitacum (Aydat, Frankrijk) non hic per nudam pictorum corporum
pulchritudinem turpis prostat historia, “hier biedt zich geen schandelijk verhaal aan
door de naakte schoonheid van geverfde lichamen”.202 Volgens Maréchal is niet
duidelijk of Sidonius hiermee naakte mensenlijven of naakte voorstellingen van de
traditionele goden bedoelt, maar Sidonius verbindt in elk geval de badhuizen met
vleselijke lusten en onfatsoenlijkheid die op decoraties vaak te zien zijn.203
2.6 Nooit wassen, nooit naakt: Alousia
De meest extreme vorm van oppositie tegen badcultuur op basis van theologie zien
we terug bij de christelijke schrijver Athanasius van Alexandrië (ca. 295 – 373 n. Chr.)
in zijn biografie van de monnik Antonius (ca. 251 – 356 n. Chr.) uit Egypte. Antonius,
een ascetische monnik, ging nooit baden of zich wassen en werd tijdens zijn
ascetische leven nooit door iemand naakt gezien.204 De christelijke geschiedschrijver
Salamanes Hermeias, beter bekend als Sozomenus (vijfde eeuw n. Chr.) noemt deze
levensstijl van Antonius ook in zijn “Kerkelijke geschiedenis”, waarin hij zegt dat
Antonius weigerde om zich in te oliën, te baden, te ontspannen in water of zichzelf
naakt te zien.205 Antonius behoorde tot een kleine groep christenen die zich hield aan
ἀλουσία (alousia), de staat van het ongewassen zijn. Hoewel Eusebius van Caesaria
(ca. 260 – ca. 339 n. Chr.) zegt dat Jakobus de Rechtvaardige (eerste eeuw n. Chr.) ook
nooit ging baden, werd dit ascetische ideaal pas populair in het Oost-Romeinse rijk
gedurende de vierde en vijfde eeuw n. Chr. onder priesters, monniken en
kluizenaars.206 Zij gebruikten het als persoonlijke zoektocht en geloofden dat ze
dichter bij God konden komen door hun aandacht voor uiterlijk en
lichaamsverzorging te verwaarlozen. Alousia benadrukte de overwinning van de
geest over het lichaam, maar gaf ook meer spirituele betekenis aan de christelijke
doop: de doop was voor hen de ware vorm van baden, waarmee zij Hiëronymus’
ideaal van “baden in Christus” bereikten.207 De christelijke auteur Palladius van
Helenopolis noemt ook enkele asceten die zich aan alousia hielden, zoals een zekere
Isidorus en Evagrius Ponticus.208 Sommige asceten zoals Basilius van Caesarea (ca.
330 – 379 n. Chr.) hielden zich wel aan alousia, maar maakten een uitzondering bij
ziekte.209
Er waren volgens Palladius niet alleen maar mannelijke asceten die zich aan
alousia hielden of moesten houden: hij noemt de christelijke maagd Silvania,
waarschijnlijk de Romeinse aristocratische dame Melania de Oudere (ca. 341 - 410 n.
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Chr.), een ascete die zei dat ze zich al haar hele leven (ze was 66 jaar oud!) nog nooit
had gebaad omwille van haar zedelijkheid en een zekere diaken Jovinus zwak
noemt, omdat hij in het warme weer zijn handen en voeten wast.210 Daarnaast vertelt
Palladius in zijn werk over het leven van Johannes Chrysostomus dat Chrysostomus
aan weduwes adviseerde om onder andere niet te baden en hiermee vleselijke
verlangens tegen te houden, terwijl Chrystomus zelf bekend stond om zijn voorliefde
voor baden.211 Hoewel andere asceten zoals Epiphanius van Salamis ook veel lof
gaven aan alousia, werd het gebruik volgens Sozomenus ook opgelegd aan sommige
christenen als een daad van berouw.212 Andere geestelijken zoals Johannes
Chrysostomus interpreteerden de kerk en de doop ook als spiritueel bad, maar
pleitten niet voor alousia.213 Het feit dat Sozomenus benoemt dat Antonius zichzelf
nooit naakt zag was wellicht ook een reden voor christenen om alousia te handhaven,
aangezien het door Palladius beschreven wordt als een middel tegen seksuele
prikkels die naaktheid opwerkt.214
In de biografie van Antonius door Athanasius van Alexandrië wordt nog een
andere monnik genoemd die de wens om geen naaktheid te zien rechtvaardigt voor
christelijke monniken: de monnik Amoun moet samen met zijn reisgenoot Theodorus
de rivier de Lycus oversteken, maar Amoun wil uit schaamte niet dat Theodorus
hem naakt ziet. Vervolgens wil hij zichzelf ook niet naakt zien, maar tijdens het
overpeinzen daarvan wordt hij door God naar de overkant van de rivier gezet
zonder het water aan te raken. Daar biecht Amoun aan Theodorus op dat hem een
wonder is overkomen, dat vele christelijke lezers van dit verhaal als een goddelijke
goedkeuring van alousia moeten hebben gelezen.215 De christelijke auteur
Theodoretus van Cyrrhus (ca. 393 – 466 n. Chr.) noemt de monnik Julianus Sabbas,
die zo’n honderd volgelingen kreeg aan wie hij leerde om hun lichaamsverzorging te
verwaarlozen.216 Het gebruik bleef beperkt tot een kleine groep christenen en leidde
nooit echt tot een christelijk badverbod, aangezien de meeste leken en geestelijken
graag gingen baden. Daarnaast was de christelijke kerk in die tijd ook al in het bezit
van badhuizen.217
Hoewel het christelijke gebruik of zelfs ascetische ideaal van alousia duidelijk
door een minderheid van de christelijke gemeenschap in het vroege christendom
werd bedreven, laat het duidelijk een moreel statement zien tegen de Romeinse
badcultuur en de naaktheid van deze badcultuur. Aangezien de naaktheid in
badhuizen of een omgeving met water geassocieerd werd met seksuele schaamte,

Pallad. Hist. Laus. 55; Berger 1982, 40.
Pallad. Vit. Joh. Chrysost. 5.140-144; Maréchal 2016, 187; zie vn. 197 voor Chrysostomus’ opinie over
baden.
212 Epiph. Adv. Haer. 78.13.2; Adv. Haer. 78.14.2; De fide 23.6; Maréchal 2016, 185.
213 Maréchal 2016, 172.
214 Maréchal 2016, 693; 178.
215 Ath. Vit. Ant. 60.
216 Zellinger 1928, 49.
217 Berger 1982, 36; 38.
210
211

40

zagen sommige christenen de staat van het ongewassen zijn ook als een middel tegen
seksuele schaamte. Om deze reden zal het ook een interessant onderwerp zijn
geweest voor christelijke auteurs, ondanks het feit dat zij vaak wel graag gingen
baden. Binnen deze christelijke minderheid waren er dan ook geen duidelijke
richtlijnen over het gebruik, aangezien sommige christenen die alousia handhaafden
wel nog gingen baden bij ziekte.
2.7 De invloed van publieke naaktheid in Romeinse badhuizen op sociale status en
badgewoontes in de late oudheid
De godsdienstvrijheid van het christendom binnen het Romeinse rijk had gevolgen
voor verschillende culturele onderdelen van het Romeinse leven, waaronder de
Romeinse badcultuur. Tegelijkertijd was de badcultuur sterk verankerd in het
dagelijks leven van de Romeinen, waardoor manieren waarop publieke naaktheid in
de badhuizen de sociale status en badgewoontes van bezoekers beïnvloedde
hardnekkig bleven bestaan.
Indien er inderdaad een ‘sociale nivellering’ door de publieke naaktheid werd
gecreëerd, mocht die volgens enkele christelijke auteurs alleen maar sterker worden.
De Historia Augusta geeft wel meldingen van Romeinse keizers die de publieke baden
zouden hebben bezocht, zoals keizer Hadrianus en Severus Alexander, maar in
werkelijkheid zal dit zelden zijn voorgekomen: de keizerlijke paleizen hadden
meestal een privébadhuis en een keizerlijk bezoek leverde een veiligheidsrisico op.218
Het tonen van welvaart en status door middel van juwelen, luxueuze kleding en
grote groepen slaven in het badhuis wordt door Johannes Chrysostomus vele malen
bekritiseerd.219 Voor Chrysostomus is het bouwen van een badhuis zelfs een daad
van ijdelheid.220 De christelijke auteur Theodoretus van Cyrrhus schrijft in zijn
“Kerkelijke geschiedenis” over een Ariaanse bisschop die een publiek badhuis laat
sluiten voor privégebruik, maar vervolgens toch het badhuis weer laat openen en
bezoekers uitnodigt om met hem te baden. Niemand blijkt meer met de bisschop te
willen baden vanwege zijn niet-christelijke ijdelheid en wellicht uit ontevredenheid
over zijn elitair handelen.221
Een bron voor keizerlijk verbod vóór Constantijn op gemengd baden is de vierdeeeuwse Historia Augusta, hoewel deze voorzichtig moet worden gebruikt als bron.
Binnen de christelijke kerk ging men ook voorschriften opzetten tegen het gemengd
baden, aangezien canon 30 van de Synode van Laodicea in Phrygië uit het midden
van de vierde eeuw n. Chr. bepaalde dat geen enkele mannelijke priester, geestelijke,
asceet, christen of leek mocht baden in een bad met vrouwen.222 De instructies uit de
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derde-eeuwse Didascalia Apostolorum over het baden voor mannen en vrouwen
worden in de Constitutiones Apostolorum (ca. 380 n. Chr.) herhaald, maar er komen
enkele toevoegingen bij: de badhuizen worden omschreven als τὰ δίκτυα τοῦ
πονηροῦ, “de netten van het kwade”, gelovige vrouwen worden uitdrukkelijk
gewaarschuwd om niet met hermafrodieten te baden, de mogelijkheid om in een
mannenbadhuis te baden wordt volledig weggelaten en de vereisten van het baden
in een mannenbadhuis (gedisciplineerd, schaamtevol en gematigd) worden hier
toegepast op het vrouwenbadhuis.223 In vergelijking met de Didascalia zijn de
Constitutiones Apostolorum strenger geworden over balnea mixta en over het gedrag in
het vrouwenbadhuis. Het verbod op baden met hermafrodieten is een bijzondere
toevoeging en kan wellicht te maken hebben met het mannelijke aspect van
hermafrodieten, aangezien Augustinus ze als mannelijk bestempelt.224 De christelijke
weerstand tegen balnea mixta is ook te zien aan de oppositie van de christelijke
monnik Jovinianus, die balnea mixta goedkeurde; Jovinianus werd veroordeeld door
Hiëronymus, de Romeinse synode van ca. 393 en Ambrosius van Milaan.225 Aan het
einde van de vierde eeuw n. Chr. lijkt de architectuur van badhuizen wellicht ook te
veranderen door de kritiek op balnea mixta volgens Roy Bowen Ward: “Alterations in
this period indicate a change from facilities for collective bathing to individual tub systems or
to seperate or segregated baths”.226 De veranderingen in architectuur naar individuele
baden moet echter niet te snel verbonden worden aan christelijke opvattingen,
aangezien ze niet praktisch waren voor de volgorde van het badritueel van
bezoekers.227 Bisschop Nilus van Ancyra († 430 n. Chr.) waarschuwt niet alleen
christelijke mannen om niet met vrouwen te baden op straffe van excommunicatie,
maar zegt ook dat de apostelen van Christus zelf het gebruik niet toestonden.228
Daarnaast presenteren de Apophtegmata Patrum, een verzameling van gezegdes over
de woestijnvaders in Egypte uit de vijfde eeuw n. Chr., het gemengd baden als iets
duivelachtigs: de Egyptische asceet Macarius verbleef een nacht in een graftombe,
waar enkele demonen poogden om hem te doen schrikken en hem met een
vrouwenstem verleidden om naar het badhuis te gaan.229 De slechte invloed van
gemengd baden op de christelijke ziel wordt ook door de Syrische bisschop en
theoloog Philoxenus van Mabbug (ca. 440 – 523 n. Chr.) beschreven, die het als
oorzaak noemt voor het overspel van koning David met Bathsheba. 230
Het taboe op het baden in aanwezigheid van een (schoon)vader of een
(schoon)zoon bleef bestaan in de late oudheid, aangezien er ook naar wordt
verwezen in de Historia Augusta: keizer Antoninus Gordianus toont respect aan zijn
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schoonvader Annius Severus door ervoor te zorgen dat hij niet tegelijkertijd met hem
baadde.231 Peter Brown beschrijft het fenomeen op een groter sociaal niveau, wanneer
hij het volgende zegt over naaktheid in het vierde-eeuwse Antiochië: “Nudity and
sexual shame were questions of social status: the way people felt about being naked, or seeing
others naked, depended to a large extent on their social situation. Thus, at the top of society,
nudity in the public baths expressed the utter ease of the well-to-do, moving without a trace of
sexual shame in front of their inferiors”.232 Dit sluit aan bij de uitleg die Ambrosius van
Milaan geeft over dit taboe, aangezien hij zegt dat het ervoor zorgt dat een
(schoon)zoon eerbied heeft voor zijn (schoon)vader en dus ook de sociale status van
(schoon)vader. Ambrosius verbindt het met een verhaal uit het Oude Testament:
Ham, de zoon van Noah, gedroeg zich schandelijk door zijn naakte vader uit te
lachen.233 Augustinus verwijst in zijn eerder genoemde anekdote over het
badhuisbezoek op zestienjarige leeftijd met zijn vader niet naar het taboe, waardoor
onduidelijk is vanaf welke leeftijd het voor een zoon niet meer gepast was om met
zijn vader te baden.234 Het zou er ook op kunnen wijzen dat het taboe niet overal in
het Romeinse Rijk even streng werd gehandhaafd. Tegelijkertijd zou het deze
anekdote van Augustinus kunnen zijn geweest die Ambrosius of de schrijver(s) van
de Historia Augusta aanmoedigde om het oude Romeinse taboe te prijzen en meer
kracht te verlenen met een anekdote.235
De invloed van publieke naaktheid in het badhuis op de sociale status van slaven
lijkt niet te veranderen in de late oudheid: slaven werden nog gebruikt om sociale
status te tonen, aangezien Ammianus Marcellinus vertelt over decadente mannen die
elk vijftig slaven meenemen naar het badhuis en daar vervolgens luidkeels duidelijk
maken dat zij daar met een grote hoeveelheid slaven zijn.236 Niet alleen Ammianus
geeft kritiek op dit fenomeen, maar ook christelijke auteurs zoals Johannes
Chrysostomus hebben grote kritiek hierop.237 Daarnaast onthult het eerdergenoemde
verhaal van Chrysostomus over de mishandelde slavin ook dat lichamelijke
mishandeling van een slaaf of slavin zichtbaar werd in het badhuis.238 Het in
hoofdstuk 1 genoemde mozaïek uit het unctorium van de vierde-eeuwse Villa
Romana del Casale (afb. 1; 2) laat ook zien een slaaf bedekt of onbedekt in het
badhuis moest werken, aangezien het een naakte slaaf toont die een badhuisgast
inoliet en eronder zien we twee dienaren met een bedekt kruis.239
De naaktheid in het badhuis kon ook invloed hebben op de badgewoontes van
belangrijke personen, bijvoorbeeld in de vorm van veiligheidsrisico’s. In het badhuis
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waren bezoekers immers door de naaktheid hier op hun kwetsbaarst.240 De Historia
Augusta noemt daar enkele voorbeelden van: de keizers Caracalla en Heliogabalus
laten hun politieke tegenstanders in badhuizen executeren.241 Het badhuis was ook
niet veilig voor de keizer: trouwe dienaren van keizer Commodus zouden een
complot gesmeed hebben om diens opvolger Pertinax in het badhuis te doden.242 In
het anonieme werk Epitome de Caesaribus (vierde eeuw n. Chr.) wordt het Romeinse
badhuis ook als een gevaarlijke plek geschetst: keizer Commodus zou vergiftigd zijn
tijdens het baden, keizer Julianus zou onthoofd zijn in het privébadhuis van het
keizerlijk paleis en keizer Constantijn zou zijn echtgenote Fausta hebben vermoord
door haar in de warme baden te laten gooien.243 De kwetsbaarheid tijdens het baden
wordt ook door de redenaar Libanius (314 – 393 n. Chr.) vermeld: hij vertelt over
soldaten die tijdens het baden in een rivier worden gedood.244 De christelijke auteur
Palladius van Helenopolis zegt dat de tegenstanders van Johannes Chrysostomus
van plan waren om hem in een badhuis te arresteren.245
Het taboe op besnijdenis bij joodse mannen bleef ook bestaan nadat keizer
Constantijn de Grote aan de macht kwam. De Sententiae van de Romeinse jurist Julius
Paulus Prudentissimus (einde van de derde eeuw n. Chr.) bevatten een aantal
straffen voor tot het Jodendom bekeerde Romeinse burgers die zichzelf en hun
slaven vrijwillig lieten besnijden. Keizer Constantijn gaf in 328 n. Chr. wettelijke
autoriteit aan de Sententiae, waarna alle keizers vanaf Constantijn tot aan keizer
Theodosius II (401 – 450 n. Chr.) het verbod op bekering van Romeinse burgers en
slaven tot het Jodendom in stand hielden.246 Het bleef dus tot in de vijfde eeuw n.
Chr. moeilijk voor joodse mannen om naar het Romeinse badhuis te gaan en te
onthullen dat zij besneden waren, aangezien het joodse gebruik met wantrouwen
werd bekeken. Voorhuidreparaties bleven ook bestaan in de late oudheid: de
christelijke auteur Epiphanius van Salamis vertelt dat sommige besneden mannen
hun voorhuid laten repareren door middel van een operatie.247 Medische auteurs uit
de late oudheid bleven zich ook bezighouden met dit fenomeen, aangezien er ook
over wordt geschreven door Oribasius (ca. 320 – ca. 395 n. Chr.), een Griekse
medische auteur en de privéarts van keizer Julianus de Afvallige (330 – 363 n.
Chr.).248
De invloed van publieke naaktheid in badhuizen op sociale status en
badgewoontes van bezoekers lijkt evenredig te zijn aan de invloed die het had in de
periode die in hoofdstuk 1 is besproken. Toch lijken er enkele zaken te veranderen:
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het is niet meer duidelijk hoe streng het taboe op het samen baden van
(schoon)vaders en (schoon)zonen wordt gehandhaafd in niet-christelijke context, er
komen duidelijk meer christelijke voorschriften bij die gemengd baden verbieden en
bronnen als de Historia Augusta lijken meer aandacht te besteden aan de
veiligheidsrisico’s binnen badhuizen voor belangrijke personen zoals keizers.
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Hoofdstuk 3: Naaktheid in Byzantijnse badhuizen van 476 n. Chr. tot 692 n. Chr.
In dit hoofdstuk wil ik de acceptatie van publieke naaktheid in Byzantijnse
badhuizen na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n. Chr. tot aan het Concilie
van Trullo in 692 n. Chr. bespreken, aangezien het Concilie van Trullo de laatst
bekende duidelijke veroordeling van gemengd baden voor christenen heeft
uitgevaardigd. Aangezien de christelijke terminologie van naaktheid al is
verduidelijkt in het vorige hoofdstuk, zal in dit hoofdstuk eerst de mannelijke en
vrouwelijke naaktheid in de Byzantijnse badhuizen worden bespreken. Vervolgens
wordt er gekeken naar de acceptatie en de kritiek op het gemengd baden in de
badhuizen en er zal nog kort ingegaan worden op het christelijke ideaal van alousia in
deze periode. Nadat de acceptatie van naaktheid in badhuizen door christelijke
auteurs uit de Byzantijnse tijd is besproken, zal tenslotte nog de invloed van publieke
naaktheid in Byzantijnse badhuis op de sociale status en badgewoontes van
bezoekers uitgelicht worden.
3.1 Mannelijke naakt in Byzantijnse badhuizen
Uit de zesde en zevende eeuw n. Chr. zijn er weinig niet-christelijke en christelijke
bronnen over die iets zeggen over de naaktheid van mannen in Byzantijnse
badhuizen of de oude badhuizen die nog functioneerden in het voormalige WestRomeinse Rijk. Een bron die daar wel iets over kan zeggen, is de biografie van de
monnik Simeon de Heilige Dwaas door de christelijke auteur Leontius van Neapolis
(ca. 590 – ca. 650 n. Chr.). Leontius vertelt hoe Simeon werd uitgenodigd door de
diaken Johannes om in Emesa (Homs, Syrië) mee te gaan naar het badhuis. In zijn
enthousiasme trok Simeon al zijn kleding uit en volledig ontbloot vouwde hij zijn
kleding om zijn hoofd als een tulband, maar Johannes weigert vervolgens om met
Simeon mee te gaan naar het badhuis en Simeon besluit om op een afstandje van
Johannes naakt naar het badhuis te gaan.249 De christelijke boodschap die Leontius
wil brengen lijkt tegenstrijdigheden te bevatten. Simeon wordt op het eerste gezicht
namelijk gekarakteriseerd als een dwaas en zijn gedrag representeert klaarblijkelijk
het tegenovergestelde van de normen en waarden van de Byzantijnse maatschappij.
We zouden dus uit het verhaal van Simeon niet alleen kunnen afleiden dat
mannelijke naaktheid buiten het badhuis niet geaccepteerd werd, maar ook dat
volledige naaktheid binnen het badhuis (zoals Simeon die verwacht) ook niet
geaccepteerd werd in de Byzantijnse maatschappij en daarom niet te vinden zou
moeten zijn in badhuizen. Daarentegen wordt uit de rest van de biografie duidelijk
dat de dwaasheid van Simeon nep is en Johannes is hiervan op de hoogte.250 Dat zou
betekenen dat mannelijke naaktheid in Byzantijnse badhuizen geaccepteerd werd,
aangezien Leontius alleen het probleem plaatst bij naaktheid in de buitenlucht.
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Simeon’s verwachting van naaktheid in het badhuis is dan namelijk geen schets van
dwaas gedrag en we horen ook geen kritiek meer over zijn naaktheid, wanneer
Simeon en Johannes zich in het badhuis bevinden.
De mogelijkheid voor mannen om naakt te zijn in het badhuis blijkt nog steeds
belangrijk te zijn in de zesde en zevende eeuw n. Chr., aangezien er nog meldingen
zijn van gedupeerde mannen met lichamelijke kwalen die niet of met moeite naar het
badhuis gaan.251 De verzameling van wonderen door de heilige Artemius (ca. 360 n.
Chr.), geschreven rond 658 – 668 n. Chr., noemt bijvoorbeeld een zekere diaken
Stephanos, die zich vanwege een kwaal in zijn testikels opzettelijk verschuilt in
donkere baden en alleen op rustige uren naar het badhuis gaat.252 De afkeer van
mannelijke naaktheid en mogelijke homoseksuele gevoelens in het badhuis wordt
gepresenteerd door Johannes van Nikiu (ca. 640 – ca. 700 n. Chr.), aangezien hij
meldt dat een zekere bisschop Paulus van Alexandrië uit zijn functie werd gezet na
een beschuldiging van sodomie met een diaken in een badhuis.253
3.2 Vrouwelijke naakt in Byzantijnse badhuizen
Net als over mannelijke naaktheid is over vrouwelijke naaktheid in badhuizen uit
deze periode weinig bekend. De biografie van Simeon de Heilige Dwaas levert toch
wat informatie op over vrouwelijke naaktheid in de badhuizen rond de zesde eeuw
n. Chr. Het badhuis dat Simeon met Johannes bezoekt is een badhuis met een
afgezonderd vrouwendeel en mannendeel, maar Simeon gaat het vrouwendeel
binnen en wordt door verbijsterde vrouwen weggejaagd. Vervolgens vraagt
Johannes aan Simeon wat hij voelde toen hij de vrouwen zag en Simeon antwoordt
dat hij geen seksuele gevoelens kreeg in het vrouwendeel. Hoewel er niks gezegd
wordt over de mate van naaktheid van de vrouwen, lijkt de vraag van Johannes en
het antwoord van Simeon erop te duiden dat er iets van (gedeeltelijke) naaktheid in
het vrouwendeel moet zijn geweest.
3.3 Balnea mixta, gemengd baden in Byzantijnse badhuizen
Het feit dat kritiek op het gebruik van balnea mixta in de Byzantijnse badhuizen nog
wordt geuit tot in de achtste eeuw n. Chr. kan ook gezien worden als een aanwijzing
dat het gebruik tot in die tijd voorkomt.254 Zo vertelt de auteur Flavius Magnus
Aurelius Cassiodorus (ca. 490 – ca. 590 n. Chr.) over een thermaalbad in Aponum
(Abano Terme, Italië) dat op wonderbaarlijke wijze warmer werd zodra een vrouw
zich bij de badende mannen voegde, waardoor het onaangenaam werd voor de
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mensen in het bad.255 De christelijke auteur Gregorius van Tours (538/539 – 594 n.
Chr.) zegt dat de nonnen in het klooster van de Germaanse prinses Radegunde in
Poitiers (Frankrijk) beschuldigd waren van gemengd baden met mannen, maar
Radegunde had de dienaren van het klooster alleen uit veiligheidsoverwegingen
gebruik laten maken van het bad van de nonnen.256 De gevaren van het gebruik voor
christenen wordt duidelijk geschetst door de christelijke auteur Johannes Moschus
(ca. 550 – 619/634 n. Chr.), die een verhaal vertelt over een door een demon bezeten
non uit Alexandrië die naar het badhuis ging om daar leken en priesters te verleiden
om seks met haar te hebben. De geestelijken hadden vervolgens slaaproblemen,
aangezien zij aan de non bleven denken.257 Het verhaal laat zien dat het nog tot in de
zevende eeuw n. Chr. gebruikelijk was dat men geestelijken in gemengde baden kon
aantreffen.258 Aangezien er niet wordt gezegd dat de non werd weggestuurd, kan
aangenomen worden dat er in die tijd nog gemengd werd gebaad. In de biografie
van de heilige Andreas de Dwaas, waarschijnlijk uit de zevende eeuw n. Chr., komt
bijvoorbeeld een prostituee voor die twee jongemannen in het badhuis probeert te
verleiden.259 Het gemengd baden werd voor getrouwde vrouwen in deze tijd lastiger
gemaakt: in 528 n. Chr. werd het voor mannen wettelijk mogelijk om een scheiding
aan te vragen bij de beschuldiging van gemengd baden door echtgenotes.260
Het verhaal over Simeon de Heilige Dwaas tussen de badende vrouwen
presenteert twee tegenstrijdige morale boodschappen: het dwaze gedrag van Simeon
impliceert dat gemengd baden niet geaccepteerd was in de Byzantijnse samenleving,
maar het ontbreken van seksuele gevoelens bij hem in deze situatie lijkt een soort
christelijke overwinning op het lichaam te verkondigen.261 Simeon was echter niet de
enige christelijke overwinnaar op het lichaam en seksualiteit: Evagrius Scholasticus
(ca. 537 – ca. 594 n. Chr.) noemt een groep asceten uit de vierde eeuw n. Chr. die met
opzet in het vrouwenbadhuis gemengd gingen baden om hun ἀπάθεια, de controle
op hun seksuele gevoelens, te oefenen en te versterken.262 De ascetische monniken die
deze oefening in lichamelijke controle uitvoerden zullen waarschijnlijk niet vaak in
badhuizen gespot zijn, aangezien Evagrius zegt dat er maar een klein aantal van dit
soort monniken waren.263 Het lijkt in latere tijd nodig om waarschuwingen tegen
balnea mixta te verkondigen in steen: uit Rome is een inscriptie bekend, mogelijk uit
de zevende eeuw n. Chr., die waarschuwt voor het gevaar van seksuele verlangens
in de baden.264
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De Anthologia Palatina bevat enkele epigrammen van Byzantijnse dichters die
verwijzen naar of spelen met het onderwerp gemengd baden of het ontbreken
daarvan. De dichter Paulus Silentiarius (zesde eeuw n. Chr.) noemt het verlangen
van mannen in het mannendeel van een badhuis naar de vrouwen in het
vrouwendeel, dat met een kleine deur afgescheiden is van het mannendeel.265
Macedonius de Consul (zesde eeuw n. Chr.) prijst de portier van een badhuis, die
streng toezicht houdt zodat er geen mannelijke voyeurs binnenkomen om te kijken
naar de “Naiaden”, “Kypris” of de “Gratiën”.266 Hoewel het gedicht sterk verbonden
is met mythologie, zouden de godinnen toch een toespeling kunnen zijn op
vrouwelijke badhuisgasten.267
Uiteindelijk lijkt de christelijke afkeer van gemengd baden ook invloed te
hebben gehad op de architectuur van de baden, aangezien er weer dubbele baden
met een afgescheiden mannen- en vrouwendeel of kleinere badhuizen binnen of
naast een oud badhuis werden gebouwd.268 Het bestaan van die badhuizen komt
voor in literatuur zoals de epigrammen uit de Anthologia Palatina, de beschrijving van
het dubbele badhuis in de biografie van Simeon de Heilige Dwaas of de verzameling
van wonderen door de heilige Artemius. Zulke badhuizen worden ook
teruggevonden als archeologische resten, bijvoorbeeld een groot dubbel badhuis uit
het einde van de vijfde eeuw n. Chr. in het Egyptische Karm Abu Mena of een klein
dubbel badhuis uit de vijfde of zesde eeuw n. Chr. in Istanbul.269 Indien de
architectuur van badhuizen werd aangepast aan christelijke opvattingen, lijkt dat
vanaf de vierde eeuw n. Chr. vooral te gebeuren bij badhuizen die zich in de buurt
van een kerk, een klooster of een doopkapel bevinden.270
3.4 Alousia in Byzantijnse tijd
Het christelijke ideaal van alousia werd in deze periode nog steeds gepraktiseerd
door sommige ascetische monniken, die kritiek uitten op de publieke badhuizen. De
sociaal geïsoleerde monniken van het platteland hadden dan ook vaak kritiek op de
monniken die in een stedelijke omgeving verbleven en wel naar het badhuis gingen.
Soms waren er dan ook wonderen nodig om deze christelijke monniken te
ontmoedigen in hun voorliefde voor het badhuis: Johannes Moschus vertelt een
verhaal over een bron, die was ontstaan na een gebed van een zekere Theodosius,
een abt uit Skopelos in Cilicië. Nadat er op aandringen van de monniken een badhuis
was gebouwd in verbinding met de bron, droogde de bron op en begon pas weer te
stromen na de afbraak van het badhuis.271 Dit verhaal moet voor vele asceten en
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aanhangers van alousia een goddelijke bevestiging zijn geweest van het christelijke
gebruik.272
3.5 Christelijke auteurs over naaktheid in Byzantijnse badhuizen
Er zijn uit de zesde en zevende eeuw n. Chr. minder christelijke bronnen die zich
uitspreken over de naaktheid van mensen in de Byzantijnse badhuizen. De biografie
van de monnik Simeon de Heilige Dwaas uit het midden van de zevende eeuw n.
Chr. blijft een van de weinige bronnen die duidelijk naaktheid en de acceptatie van
naaktheid in de Byzantijnse badhuizen bespreekt. Zoals eerder gezegd, toont het
gedrag van Simeon een dubbele christelijke moraal: de naaktheid van Simeon,
weliswaar buiten het badhuis, wordt door de diaken Johannes afgekeurd, maar door
Simeon zelf als geaccepteerd en normaal voor het badhuis beschouwd. Simeon is als
dwaas, althans in de ogen van christenen, niet representatief voor de gemiddelde
geestelijke, maar hij is deel van een minderheid die de naaktheid van vrouwen juist
als een oefening in lichaamscontrole ziet. Uiteindelijk laat Leontius van Neapolis de
lezer voor twee keuzes staan: hetzij naaktheid van mannen en vrouwen blijft strikt
gescheiden van elkaar, hetzij naaktheid (en gemengd baden) is een ultieme uitdaging
van de christen om seksuele gevoelens en schaamte te onderdrukken.
3.6 De invloed van publieke naaktheid in Byzantijnse badhuizen op de sociale status en
badgewoontes
Ondanks de christelijke kritiek op het tonen van luxe in de badhuizen, blijft men in
het Byzantijnse Rijk de sociale status benadrukken door middel van juwelen of
dienaren. De Byzantijnse geschiedschrijver Procopius (ca. 507 – ca. 555 n. Chr.) lijkt
ook naar dit gebruik te verwijzen, wanneer hij de ruzie tussen Ildibadus, koning der
Goten, en zijn rivaal Uraias beschrijft: volgens Procopius was de ruzie ontstaan door
de vrouwen van de twee mannen, aangezien Uraias’ echtgenote ging baden met vele
juwelen en vele dienaren en de in het badhuis aanwezige echtgenote van Ildibadus
minachtte vanwege haar eenvoudige uiterlijk.273 De spullen van rijke Byzantijnse
burgers werden dan ook waarschijnlijk vaak ontvreemd, aangezien er enkele
verwijzingen in de Digesta van de Corpus Iuris Civilis staan naar diefstal in het
badhuis.274 Het badhuis moet ook een plek zijn geweest voor de Byzantijnse
keizerinnen om hun sociale status te markeren, aangezien keizerin Theodora tijdens
haar tocht naar de thermale bronnen in Pythia werd begeleid door maar liefst
vierduizend dienaren.275
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Het gemengd baden voor christelijke geestelijken en leken werd hoogstwaarschijnlijk
pas aan het einde van deze periode met succes verboden, namelijk door het Consilie
van Trullo in 692 n. Chr. Het gaat hier om precies te zijn om canon 77 van het
concilie, waarin canon 30 van de Synode van Laodicea uit de vierde eeuw n. Chr.
wordt herhaald.276 Canon 77 bevat nog een toevoeging: bij overtreding wordt een
geestelijke uit zijn functie gezet en een leek wordt geëxcommuniceerd.
Het badhuis werd ook in deze periode nog steeds als een gevaarlijke plek
gezien. De Byzantijnse geschiedschrijver Zosimus (ca. 500 n. Chr.) noemt
bijvoorbeeld het bekende verhaal dat keizer Constantijn de Grote zijn echtgenote
Fausta liet vermoorden door haar in een hete badruimte te laten gooien.277 Gregorius
van Tours herhaalt het verhaal.278 Daarnaast zegt hij dat de Ostrogotische koning
Theodahad zijn nicht en medeheerser Amalasuntha op dezelfde manier liet
vermoorden.279 De geschiedschrijver Jordanes (zesde eeuw n. Chr.) geeft een andere
versie: Theodohad liet Amalasuntha wurgen, maar dan wel in een badhuis.280 De
moord op keizer Constans II in het jaar 668 n. Chr. in een badhuis op Sicilië door de
cubicularius Andreas laat zien dat het badhuis tot in de achtste eeuw n. Chr.
geportretteerd wordt door geschiedschrijvers als Theophanes (ca. tweede helft van
de achtste eeuw n. Chr.) als een gevaarlijke plek voor keizers.281 Het badhuis was
echter niet alleen gevaarlijk voor keizers en keizerinnen, want de christelijke auteur
Sophronius (geb. ca. 634 n. Chr.) vertelt hoe een zekere vrouw genaamd Theodora in
een badhuis bij Alexandrië uitgleed door toedoen van een demon en ernstige
verwondingen opliep aan haar nek en haar rug. Het verhaal laat de echte gevaren,
een gladde vloer, en de symbolische gevaren, aanwezigheid van demonen, in het
badhuis zien.282
Het verhaal van keizerin Theodora en haar vierduizend dienaren laat
duidelijk zien dat er gebruik werd gemaakt van slaven in de Byzantijnse tijd.
Waarschijnlijk hadden badhuizen in deze tijd geen eigen slaven meer, aangezien
Leontius van Neapolis een θερμοδότης, een drager van warm water, noemt met een
laag loon.283 Het lijkt er op dat individuen in deze tijd wel nog slaven meenamen naar
het badhuis, zoals blijkt uit de eerdergnoemde verzameling van wonderen door de
heilige Artemius, die de aanwezigheid van παῖδες oftewel “slaven” in het badhuis
noemt.284 Er was waarschijnlijk ook meer sociale mobiliteit voor badbedienden: de
cubicularius Andreas, een eunuch in het Syracusische badhuis “Daphne” die keizer
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Constans II vanwege politieke redenen doodsloeg tijdens het baden in 668 n. Chr.,
werd later een ambassadeur voor keizer Constantijn IV.285
Een andere groep die ook in deze periode last had van de naaktheid in het
badhuis waren nog steeds de joodse mannen. De ernst van de zaak wordt duidelijk
bij het Concilie van Trullo in 692 n. Chr. Canon 11 van het concilie verbiedt
christenen samen met joden te baden.286 Toch lijken de joodse mannen in deze tijd
zich niet meer te wagen aan voorhuidreparaties, aangezien de medische auteur
Paulus van Aegina (zevende eeuw n. Chr.) meldt dat zo’n operatie in zijn tijd nog
zelden voorkomt vanwege de medische risico’s.287
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Hoofdstuk 4: Receptie van naaktheid in Romeinse badhuizen en de invloed van
moderne christelijke perceptie
In dit hoofdstuk wil ik de moderne receptie van publieke naaktheid in Romeinse
badhuizen in de Moderne Tijd oftewel de 19e , 20e en 21e eeuw bespreken. Er zal
gekeken worden naar drie soorten visuele of audiovisuele media, namelijk
schilderijen, films en televisieseries. Eerst worden, voor de 19de eeuw, schilderijen
van Lourens Alma-Tadema besproken en daarna zullen enkele schilderijen van
andere contemporaine schilders besproken worden. In de tweede paragraaf wordt de
naaktheid in badhuizen besproken, zoals die gepresenteerd wordt in drie films en
drie televisieseries uit de 20e en 21e eeuw. Ik heb het onderzoeksmateriaal uit dit
hoofdstuk naar eigen keuze geselecteerd, aangezien deze selectie mijns inziens
antwoord kan geven op de deelvraag “Presenteren moderne verbeeldingen van
publieke naaktheid in Romeinse badhuizen een juiste weergave en mate van
acceptatie van deze naaktheid?”.
4.1 Naaktheid in Romeinse badhuizen in schilderkunst uit de 19e en 20e eeuw
In deze paragraaf worden eerst schilderijen met naaktheid in badhuizen door de
schilder Lourens Alma-Tadema uitvoerig geanalyseerd, aangezien hij een van de
bekendste Victoriaanse schilders is die naakte figuren in artistieke evocaties van de
klassieke oudheid wist uit te beelden. De hier genoemde werken van Alma-Tadema
worden chronologisch behandeld. Vervolgens worden er nog vier schilders uit de
Victoriaanse tijd met verschillende nationaliteiten behandeld die net vóór of
gelijktijdig met Alma-Tadema actief waren, zodat er gekeken kan worden naar
overeenkomsten en verschillen met de manier van uitbeelden door Alma-Tadema.
4.1.1 Het Romeins naakt van Lourens Alma-Tadema
De Nederlands-Brits kunstschilder Lourens Alma-Tadema (1836 – 1912) is bij het
internationale publiek bekend als Sir Lawrence Alma-Tadema, aangezien hij tijdens
zijn leven in Engeland pas echt bekend raakte. In Nederland werd hij onderwezen in
de klassieke talen en klassieke literatuur en rond 1862 begon hij schilderijen te maken
die zijn gesitueerd in de klassieke oudheid. Alma-Tadema bracht zijn huwelijksreis
door in Italië, waar hij in 1863 tijdens zijn reis de archeologische resten in Rome,
Pompeii en Herculaneum bezocht. Daarnaast verbleef hij in Italië in de jaren 1876 –
1877 en ging hij vaak terug naar Napels om archeologische resten en vondsten uit
Pompeii en Herculaneum te bestuderen. Om authenticiteit na te streven in zijn
schilderijen legde hij uiteindelijk een persoonlijke collectie van zo’n 5300 foto’s van
antieke monumenten en archeologische vondsten aan. Enkele schilderijen van hem
zijn gesitueerd in Romeinse badhuizen, waarvoor hij enkele studies maakte in de

53

jaren ’90 van de 19e eeuw.288 Zijn zorgvuldigheid in het imiteren van bestaande
Pompejaanse badhuizen en het marmer erin zorgde ervoor dat het Brits satirisch
tijdschrift Punch hem nomineerde voor de bijnaam KCMB, Knight of the Cool Marble
Bath, een toespeling op zijn titel KBE, Knight of the British Empire.289 De meeste
schilderijen die hij in een Romeins badhuis situeerde zijn geschilderd tussen 1876 en
1909.
Het schilderij Een bad (Een antiek gebruik, De fontein, Un Bain Romain) uit 1876
toont een badhuis met een groep naakte, badende vrouwen, achter hen een balneatrix,
een badjuffrouw, en links in het midden een groep aangeklede, kletsende Romeinse
vrouwen (afb. 6). De badende vrouwen zijn de enige naakte personen in het
schilderij, aangezien zij volledig naakt in het bad zitten of staan. Alma-Tadema
gebruikt de vertroebeling van het water om de schaamdelen en de borsten van de
vrouwen te verhullen.
Een mooie set van twee figuren met hetzelfde beroep zijn Een balneatrix uit
1876 (afb. 7) en Een balneator uit het jaar 1877 (afb. 8). Een balneatrix toont een
badjuffrouw, de balneatrix, die gekleed is in een eenvoudig gewaad dat wordt
vastgehouden door een fibula, een grote kledingspeld, en aan haar voeten draagt zij
laarzen. In haar handen houdt zij een dienblad waarop handdoeken liggen,
waardoor men kan zien dat zij zich in een ruimte bevindt waar er wordt gebaad. Via
een kleine opening tussen een muur en een gordijn kan men een van de
badhuisgasten zien, een vrouw die zich zittend aan het afdrogen is. Hoewel het
hoofdonderwerp van het schilderij, de balneatrix, grotendeels bedekt staat opgesteld,
toont Alma-Tadema een lichte ontbloting via de opening bij het gordijn. Het
schilderij A Balneator toont een badmeester, de balneator, die naast een grote,
witmarmeren badkuip staat. Hij heeft in zijn linkerhand een grote spons en in zijn
rechterhand houdt hij een ring vast, waaraan een aryballos (olieflesje), drie strigiles en
een patera (schaaltje) vastzitten.290 Het middel van de balneator is bedekt met een
kleed, waardoor zijn bovenlichaam wel ontbloot te zien is. De donkere huidskleur
van de balneator vormt een groot contrast met het witte marmer dat een groot deel
van de achtergrond beslaat.
Het schilderij Huidkrabbers en sponzen uit 1879 toont drie naakte, badende
vrouwen (afb. 9). Door de ligging van haar donkere haar en de positie van het hoofd
van de vrouw in de midden is bij de linker vrouw alleen de ontblote linkerborst
duidelijk te zien. Alma-Tadema gebruikt wederom vertroebeling door water om de
ontbloting van de vrouw in het midden te verhullen. De ontbloting van de borsten
van de rechtervrouw is verhuld door haar rechterarm en het grootste deel van haar
lichaam valt weg door de omkadering van het schilderij.
Het werk In het tepidarium uit 1881 is geënsceneerd in de Stabiaanse thermen
van Pompeii (afb. 10). Hoewel zijn schilderij Een beeldhouwersmodel (Venus Esquilina)
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van een frontaal ontblote vrouw uit 1877 een kleine oproer en kritiek van de bisschop
van Carlyle had veroorzaakt, laat In het tepidarium zien dat hij, ondanks een belofte
van kuisere naaktportretten als reactie daarop, probeerde zoveel mogelijk naakt te
laten zien.291 Het schilderij toont een erotisch getinte scène met een volledig ontblote
vrouw die op een berenvacht en een groot kussen ligt, terwijl zij in haar linkerhand
een grote struisvogelveer heeft en in haar rechterhand een strigilis, een huidschraper,
vasthoudt. Hoewel zij als volledig ontbloot wordt voorgesteld in het badhuis, is zij
dat niet voor de toeschouwer: de grote veer in haar linkerhand bedekt haar
schaamstreek. Ann Colley denkt dat Alma-Tadema de vrouw op een manier
geschilderd heeft die de toeschouwer uitnodigt om haar aan te willen raken.
Daarnaast heeft de compositie volgens haar te maken met warmte en kou, aangezien
het vrouwenlichaam en de berenvacht warmte presenteren en het blanke marmer
staat voor kou. Op deze manier weet Alma-Tadema de functie van het tepidarium,
een lauwwarme ruimte, goed uit te beelden met deze compositie.292
Het schilderij Apodyterium uit 1886 nodigt de toeschouwer uit tot interactie
met de vrouw aan de rechterzijde van de afbeelding, die de toeschouwer direct
aankijkt (afb. 11). Links van haar zit bevindt zich het erotische middelpunt van het
schilderij: een volledig naakte vrouw die op een kleed op een marmeren bank zit,
terwijl zij met haar handen een blauw lint om haar scheenbeen bindt. Door haar
gebogen houding is echter weinig van haar schaamdelen of borsten te zien, maar zij
moet meer aandacht van de Victoriaanse toeschouwer hebben getrokken dan de
vrouw rechts van haar op de afbeelding. Op de achtergrond vinden we een balneatrix
en andere badgasten zoals die op voorgaande werken worden uitgebeeld terug;
wellicht deed Alma-Tadema dit om het beeld te verlevendigen.
Het frigidarium uit 1890 toont naaktheid op de linkerzijde van het schilderij
(afb. 12). Een dienaar trekt een gordijn opzij, waardoor zichtbaar wordt wat zich bij
het frigidarium, het koudwaterbad, afspeelt. Naast het gordijn komt een vrouw
tevoorschijn, waarvan alleen haar ontblote rechterborst te zien is en de rest van haar
naaktheid wordt verhuld door het kleed dat zij vasthoudt. Bij het bad achter haar zit
een vrouw te pootjebaden, volledig bedekt, en helemaal achterin zijn vrouwen zich
aan het afdrogen en ze zitten te kletsen. Door de compositie van deze groep, zijn
alleen de borsten van de rechtervrouw enigszins zichtbaar. Hoewel de toeschouwer
door Alma-Tadema eerst geconfronteerd wordt met de geklede vrouw, net zoals bij
het werk Apodyterium, en haar slavin aan de rechterkant van het schilderij, weet hij
toch weer de vrouwelijke naaktheid terug te dringen in een hoek van het werk.
De baden van Caracalla (ook bekend als Thermae Antoninianae) uit 1899 (afb. 13)
laat een voorgrond zien met geklede dames, maar op de achtergrond toont AlmaTadema het stereotiepe leven in het Romeinse badhuis: een grote groep ontblote
mensen bevindt zich in de natatio, het zwembad, of staan te praten bij de rand van de
baden. De groep is divers: er zijn vrouwen, mannen en kinderen afgebeeld. De
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vrouwen en mannen in het schilderij lijken afgezonderd van elkaar te staan.
Aangezien de badende mensen in het water staan, is alleen hun bovenlichaam
zichtbaar voor de toeschouwer. Sommige badende vrouwen lijken ook nog een dun
kleed in het bad te dragen. De mensen die aan de rand van de baden staan hebben
een bedekt onderlichaam in de vorm van een lendendoek.
Het werk Een geliefde gewoonte uit 1909 speelt zich ook af in een frigidarium, die
gebaseerd is op de Stabiaanse thermen in Pompeii (afb. 14). Alma-Tadema heeft dit
frigidarium echter mooier gemaakt met een marmeren vloer en muren die men
normaal in grote keizerlijke thermen aantreft.293 De enige naaktheid in het schilderij is
op de voorgrond van het werk te vinden: men ziet twee badende vrouwen, die met
het water spelen. Zij staan in het koude water, waardoor de contouren van hun
onderlichaam vervagen. Door de houding van de linker vrouw is alleen een deel van
de ontblote linkerborst duidelijk zichtbaar, terwijl de rechtervrouw met haar rug
naar de toeschouwer staat en alleen de omtrek van haar linkerborst laat zien. De
koele kleur van het witte marmer benadrukt de warme huidskleur van de badende
vrouwen vooraan, waardoor het schilderij een erotische toon krijgt.294
De schilder Lourens Alma-Tadema gebruikt de historische setting van
Romeinse baden om vooral vrouwelijke naaktheid in zijn werken te presenteren. Hij
beeldt in slechts één schilderij mannelijke naaktheid af in een badhuis, namelijk het
werk Een balneator, en daar is het nog beperkt tot torso en benen. Hij gebruikt het
water in de Romeinse badhuizen vaak om naaktheid of contouren van naakte
vrouwenlichamen te verhullen, waardoor hij wellicht toeschouwers uitnodigt om de
werken beter te bekijken of om juist niet te veel naakt te laten zien in verband met
Victoriaanse kritiek. Dit is goed te zien bij het schilderij In het tepidarium, waar hij
duidelijk de naaktheid van de vrouw volledig centraal stelt.
4.1.2 Het Romeins naakt van andere Alma-Tadema’s voorlopers en tijdgenoten
Schilderijen met naaktheid binnen een evocatie van de klassieke oudheid werden in
de tweede helft van de 19e eeuw steeds populairder, ook in het preutse Victoriaanse
Engeland. Hoewel de naaktschilderijen werden verdedigd als studies van het
vrouwelijk lichaam, lijken deze schilderijen ook gemaakt te worden om als erotische
afbeeldingen te dienen.295
Een ander bekend schilderij van een Romeins badhuis is Tepidarium uit 1853
(afb. 15) van de Franse schilder Théodore Chassériau (1819 – 1856). Het toont een
artistieke impressie van het tepidarium in de Forum thermen van Pompeii, gebaseerd
op eigen waarnemingen en op afbeeldingen van anderen. Het schilderij toont een
grote groep Romeinse vrouwen, waarvan het merendeel aangekleed is. Alle
http://www.tate.org.uk/art/artworks/alma-tadema-a-favourite-custom-n02675 (Geraadpleegd: 2-62018).
294 http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/works-week-favourite-custom-sir-lawrence-almatadema-and-la-hollandaise-walter (Geraadpleegd: 2-6-2018).
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aandacht van de toeschouwer wordt getrokken naar de vrouw in het midden, wier
bovenlichaam volledig ontbloot is. Het contrast tussen de geklede vrouwen aan de
zijkanten van de ruimte en de uitgestrekte houding van de vrouw in het midden
moet door Chassériau met een erotiserende bedoeling zijn gecomponeerd. Alles in
dit schilderij draait om vrouwen: zelfs de Atlas-figuren bij de nissen in de ruimte zijn
vervangen door caryatiden.296
Het schilderij In de Romeinse baden uit 1865 van de Russische schilder Fyodor
Bronnikov (1827 – 1902) toont een impressionistische weergave van een Romeins
badhuis (afb. 16).297 Er worden slechts vijf ontblote figuren afgebeeld, terwijl er zich
nog een grote groep geklede Romeinse mannen bevindt in het badhuis. Terwijl van
twee badende personen alleen de ontblote schouders en de rug zichtbaar zijn, richt
Bronnikov de focus van de naaktheid en van het hele schilderij richting de twee
naakte mannen in het midden door middel van het lichtgebruik in de compositie. De
linker man zit aan de rand van het bad, waardoor hij niet volledig naakt te zien is. De
man in het midden staat stevig rechtop met zijn armen gekruist, maar zijn kruis heeft
door de impressionistische weergave geen duidelijke contouren. Rechts van de man
staat nog een naakt kind afgebeeld, dat wordt omarmd door een gekleed figuur aan
de rechterkant van het kind. Het kind is mogelijk een slaaf en de geklede figuur is in
dat geval de eigenaar. De impressionistische stijl van In de Romeinse baden verschilt
erg van Bronnikov’s werk De Romeinse baden uit 1858, dat in een meer realistische stijl
geklede en ontblote vrouwen in een Romeins badhuis toont.298
Het werk Pompejaans bad (Bagno Pompeiano) uit 1871 – 1872 van de Italiaanse
schilder Giuseppe Barbaglia (1841 – 1910) toont een ruimte van een Romeinse
badhuis die ook op het tepidarium van de Forum thermen in Pompeii lijkt (afb. 17).299
In deze ruimte zijn vijf vrouwen afgebeeld, waarvan drie volledig ontbloot zijn. Twee
volledig ontblote vrouwen staan op de voorgrond afgebeeld. De linker vrouw staat
nog in het bad en probeert de rechtervrouw, die frontaal naakt op de rand van het
bad staat, nat te maken. In het midden ziet men een vrouw op een hoog stoeltje
zitten, terwijl ze geamuseerd naar de linkervrouw op de voorgrond kijkt. Met een wit
kleed bedekt zij haar onder- en middenlichaam. Op de achtergrond van het schilderij
staat nog een volledig ontblote vrouw met een half ontblote vrouw te praten. Van de
volledig ontblote vrouw zijn alleen de rug en de billen te zien, terwijl van de andere
vrouw op de achtergrond alleen de rechterborst ontbloot te zien is. Net als bij AlmaTadema schept Barbaglia een contrast tussen de witte kleur van het marmer in de
ruimte en de huidskleur van de vrouwen.
Het schilderij Een Pompejaans bad uit 1890 van de Engelse schilder John
William Godward (1861 – 1922) toont ons een artistieke impressie van het frigidarium
van de Forum thermen in Pompeii (afb. 18). Het gordijn in de deurpost is
opengetrokken en onthult een frontaal ontblote vrouw, die waarschijnlijk haar
Gardner Coates, Lapatin & Seydl 2012, 100-102.
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ketting afdoet. Om haar rechterarm draagt zij een armband met meerdere ringen,
waarschijnlijk een slangenarmband. Met haar linkerarm bedekt zij haar rechterborst,
maar de rest van haar lichaam is volledig naakt te zien. Het witte marmer op de
achtergrond vormt een contrast met de huidskleur van de vrouw, die als kleur in
balans staat tussen het witte marmer en de rood geverfde delen van de muren.
4.1.3 Synthese: naaktheid in Romeinse badhuizen in moderne schilderijen
Net als bij Alma-Tadema, ligt er bij Chassériau, Barbaglia en Godward een focus op
vrouwelijke naaktheid in Romeinse badhuizen, specifiek Pompejaanse badhuizen.
Bronnikov vormt daarmee een uitzondering, aangezien hij bij zijn werk In de
Romeinse baden de focus legt op mannelijke naaktheid in het Romeinse badhuis. In
tegenstelling tot Alma-Tadema spelen deze vier schilders minder met het gebruik
van water om naaktheid te verhullen. Barbaglia en Godward tonen zelf twee
rechtopstaande, frontaal ontblote vrouwen. Een schilder als Bronnikov gebruikt de
impressionistische stijl om volledige naaktheid te verhullen, aangezien de contouren
van het onderlichaam van de centrale naakte man in zijn werk In de Romeinse baden
niet duidelijk zijn. De schilders in die tijd werden geacht om de aandacht van hun
schilderijen op de evocatie van de klassieke oudheid te plaatsen, maar er kunnen
duidelijk toespelingen op erotiek bij sommige schilderijen gevonden worden.
4.2 Naaktheid in Romeinse badhuizen in films uit de 20e een 21e eeuw
In deze paragraaf worden drie films besproken die naaktheid in een Romeins
badhuis tonen. De film Spartacus is een van de bekendste films over de Romeinse
oudheid, terwijl de film Satyricon van de beroemde Italiaanse regisseur Federico
Fellini tegenwoordig alleen nog bij een klein publiek bekend is. Aangezien deze films
uit de jaren zestig van de vorige eeuw komen, kan de film Thermae Romae uit 2012
gebruikt worden om duidelijke verschillen en overeenkomsten te vinden met de
oudere films.
4.2.1 Spartacus (1960)
De Amerikaanse film Spartacus uit 1960, geregisseerd door Stanley Kubrick, bevat
een scène in een privébad van het personage Crassus. Deze scène komt echter pas
vanaf 1961 voor in de film, aangezien de regisseur vanwege de verwijzing naar
biseksualiteit van Crassus klachten had ontvangen van de American League of Decency
en dit stuk er voor de bioscoopversie van 1960 daarom uit geknipt was. In deze scène
zien we twee personages: Crassus, gespeeld door de Britse acteur Laurence Olivier,
en zijn slaaf Antoninus, gespeeld door de Amerikaanse acteur Tony Curtis. Crassus
zit in zijn bad en wordt gewassen door Antoninus, die een lendendoek draagt.
Wanneer Crassus uit bad wil gaan, is niet duidelijk voor de kijker in welke mate hij
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ontbloot in bad zat. Antoninus gaat namelijk tussen de kijker en Crassus instaan,
terwijl hij uitgestrekt een kleed vasthoudt dat de naaktheid van Crassus verhult (afb.
19). Vervolgens kleedt Crassus zich aan en gaat weg uit het privébad. Aangezien
Crassus zich na het baden direct volledig aankleedt, zou hij logischerwijs volledig
ontbloot in het bad moeten hebben gezeten om daarna niet gekleed met een natte
lendendoek rond te moeten lopen. Zoals eerder gezegd werd de scène in 1960 eruit
geknipt vanwege de erotische dialoog tussen Crassus en Antoninus. De muziek op
de achtergrond wordt ook gespeeld in een scène waarin Crassus het personage
Varinia, gespeeld door de Britse actrice Jean Simmons, probeert te verleiden. De
naaktheid van Crassus en Antoninus zal ook functioneel zijn geweest om de
erotische laag van de scène in het privébad tot stand te brengen.300
Een scène die later in de film is gesitueerd in een publiek badhuis. Het
personage Caesar, gespeeld door de Amerikaanse acteur John Gavin, stapt uit het
zwembad en doet een handdoek om zijn onderlichaam. Na een gesprek met oudere
welgestelde bezoekers van het badhuis gaat hij in gesprek met Crassus. Crassus
draagt ook een handdoek om zijn onderlichaam, maar heeft wel nog een handdoek
over een schouder hangen. Later raken de twee in gesprek met het personage
Gracchus, gespeeld door de Britse acteur Charles Laughton (afb. 20). Gracchus en de
andere oudere mannen in het badhuis zijn grotendeels bedekt, aangezien zij alleen
een schouder ontbloot hebben. Monica Silveira Cyrino zegt dat op deze manier
Caesar krachtig en Crassus kwetsbaar in de scène wordt voorgesteld.301
4.2.2 Satyricon (1969)
De Italiaanse film Satyricon uit 1969, geregisseerd door Federico Fellini, begint met
een scène in een badhuis. Het personage Encolpius, gespeeld door de Britse acteur
Martin Potter, gaat in het badhuis op zoek naar het personage Ascyltus, gespeeld
door de Amerikaanse acteur Hiram Keller. Ascyltus heeft Giton, een jonge slaaf en
minnaar van Encolpius, meegenomen en verkocht aan iemand anders. Ascyltus zegt
dat hij vervolgens met een vreemde man naar het badhuis is gegaan, waar hij op dat
moment in de film door Encolpius wordt gevonden (afb. 21). Vervolgens krijgen de
twee ruzie en beginnen te vechten, aangezien Encolpius wil weten waar Giton is.
Encolpius wordt gekleed in een tunica afgebeeld in deze scène, terwijl Ascyltus
slechts gekleed is in een lendendoek. Het Romeinse badhuis waar ze zich bevinden is
allerminst realistisch: het is voorgesteld als een groot donker gebouw met abstracte
oftewel moderne architectuur. Er bevinden zich niet veel mensen in het badhuis,
waardoor de focus op naaktheid in deze scène vooral op Ascyltus ligt.
Een andere scène uit de film toont meer naaktheid, namelijk die waarin een
grote groep mensen in het privébad van Trimalchio, gespeeld door de Italiaanse
acteur Mario Romagnoli, wordt getoond (afb. 22). Aan de rand van het bad worden
300
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mensen gemasseerd door slaven, terwijl er in het bad zelf geen ruimte meer lijkt te
zijn door de mensenmassa die erin staat. Een van de gasten, volledig ontbloot, staat
na zijn massage op en gaat ook het bad in. Wanneer er met veel kabaal de entree van
Trimalchio wordt verkondigd, beginnen de badende gasten op en neer te springen in
het bad. Op dit moment laat de regisseur ook meer naaktheid van deze gasten zien,
aangezien het mannen en vrouwen blijken te zijn met een ontbloot bovenlichaam.
4.2.3 Thermae Romae (2012)
De Japanse film Thermae Romae uit 2012, geregisseerd door Hideki Takeuchi, vertelt
het verhaal van Lucius, gespeeld door de Japanse acteur Hiroshi Abe. Lucius is een
Romeinse badhuisarchitect uit het jaar 128 n. Chr., maar hij is niet erg succesvol.
Terwijl hij op zoek gaat naar technische innovaties voor Romeinse badhuizen, wordt
hij door een scheur in het ruimte-tijd continuüm naar een badhuis in het moderne
Japan getransporteerd. De moderne badhuistechnologie die hij daar leert kennen,
neemt hij weer mee terug naar het oude Rome. De scène waarin Lucius vanuit het
Romeinse badhuis naar het Japanse badhuis wordt getransporteerd toont een
interessant spel van de Japanse regisseur met naaktheid. In het Romeinse badhuis
worden uitsluitend Romeinse mannen (gespeeld door niet-Japanse, blanke
figuranten) getoond, die alleen een lendendoek dragen. Zij gaan wel zonder hun
lendendoek het bad in (afb. 23). Wanneer Lucius zich onderdompelt in het bad,
wordt hij via een scheur in het Romeinse naar Japan getransporteerd, waar hij
volledig ontbloot tevoorschijn komt. Hij was in het Romeinse bad blijkbaar ook al
volledig ontbloot. In het Japanse bad wordt hij met verbazing bekeken door oude
Japanse mannen, die volledig naakt zijn en alleen een doekje op hun kruis hebben
liggen. Lucius staat rechtop in het Japanse bad, maar de film laat niet zijn naakte
onderlichaam zien (afb. 24).302
4.2.4 Synthese: naaktheid in Romeinse badhuizen volgens drie moderne films
In de drie besproken films uit paragraaf 4.2 kunnen we goed zien dat het van 1960 tot
2012 niet gebruikelijk is om volledige naaktheid in Romeinse badhuizen te tonen in
films, zelfs in niet-Westerse films. Er wordt vooral mannelijke naaktheid getoond,
waarbij de mannelijke personages meestal een lendendoek dragen. Een film als
Thermae Romae lijkt wel te spelen met deze naaktheid en presenteert de Romeinse
naaktheid een stuk preutser dan de naaktheid in Japanse badhuizen. Het wordt in
deze drie films duidelijk dat moderne filmregisseurs het tonen van mannelijke en
vrouwelijke geslachtsdelen in Romeinse badhuizen liever willen vermijden dan het
publiek choqueren met frontaal naakt.
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4.3 Naaktheid in Romeinse badhuizen in moderne televisieseries
In deze paragraaf worden drie televisieseries besproken die naaktheid tonen in het
Romeinse badhuis. Eerst zal I, Claudius, een van de bekendste televisieseries over het
oude Rome uit de vorige eeuw, aan bod komen. Vervolgens wordt er gekeken naar
de bekende televisieserie Rome uit de 21e eeuw en de wat minder bekende
televisieserie Plebs uit dezelfde eeuw. Een vergelijking van de presentatie van
naaktheid in I, Claudius met de naaktheid in Rome en Plebs levert enkele verschillen
en overeenkomsten op.
4.3.1 I, Claudius (1976)
De Britse televisieserie I, Claudius uit 1976 toont in de tweede aflevering getiteld
“Family Affairs” een aantal scènes in een (keizerlijk) badhuis. Ten eerste zien we de
personages Julia, gespeeld door de Britse actrice Frances White, en Antonia, gespeeld
door de Britse actrice Margaret Tyzack, die in een ruimte worden gemasseerd door
slaven (afb. 25). Ze liggen allebei gekleed in een witte doek op twee massagebedden
en er wordt geen enkele naaktheid getoond. De volgende scène toont iets anders: we
zien de personages Tiberius, gespeeld door de Britse acteur George Baker, en zijn
broer Drusus, gespeeld door de Britse acteur Ian Ogilvy. Zij zitten in een
zweetruimte en verzorgen elkaar met strigiles (afb. 26). In deze scène worden alleen
het naakte bovenlichaam van Tiberius en Drusus getoond.
4.3.1 Rome (2005)
De Brits-Amerikaanse-Italiaanse televisieserie Rome, waarvan het eerste seizoen in
2005 begon, toont in de vierde aflevering van seizoen één getiteld “Stealing from
Saturn” een opmerkelijke scène met mannelijke naaktheid in een badcontext. Hoewel
de scène zich namelijk niet afspeelt binnen een Romeins badhuis, is de scène toch
sterk verbonden met de Romeinse badcultuur. Het personage Lucius Vorenius,
gespeeld door de Schotse acteur Kevin McKidd, komt de binnenhof van de woning
van Marcus Antonius, gespeeld door de Britse acteur James Purefoy, binnen, terwijl
het grote voorportaal van de woning open staat. Midden op de binnenhof staat
Marcus Antonius, volledig naakt, terwijl hij door een slaaf met strigiles verzorgd
wordt (afb. 27). De naaktheid van Marcus Antonius wordt benadrukt door het feit
dat de rest van de mensen op het binnenhof allemaal gekleed zijn. Het tonen van
Marcus Antonius’ penis is volgens Stacie Raucci een manier om de moderne kijker te
choqueren en de masculiniteit van Marcus Antonius te benadrukken.303 Het lichaam
van Marcus Antonius is vochtig, waardoor men kan afleiden dat hij net heeft gebaad
of zich (buiten?) heeft gewassen. Hij wast zich buiten ook nogmaals af met water uit
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een ton. Uiteindelijk doet Marcus Antonius tijdens zijn gesprek met Lucius Vorenius
een lendendoek om.
4.3.3 Plebs (2013)
De Britse komedieserie Plebs, waarvan het eerste seizoen in 2013 begon, bespot de
Romeinse naaktheid in de tweede aflevering getiteld “The Gladiator”. De
televisieserie gaat over het leven van de Romeinse personages Marcus, Stylax en hun
slaaf Grumio rond 27 v. Chr. De aflevering “The Gladiator” begint volgens de stem
van Marcus, gespeeld door de Britse komiek en acteur Tom Rosenthal, in “the
skankiest gym in town”. De ruimte waar Marcus, Stylax en Grumio gesitueerd zijn,
lijkt echter zeer veel op een Romeins badhuis en er wordt in de ruimte dan ook niet
getraind zoals in een gymnasium. In de ruimte zitten de hoofdpersonages samen met
een groep andere mannen rondom een klein bad, terwijl alle mannen alleen een
handdoek om hun onderlichaam dragen (afb. 28). Sommigen zijn bezig met hun
lichaamsverzorging; dit wordt bespot door het personage Marcus. In de
omkleedruimte komt Marcus het personage Cassius, gespeeld door de Britse acteur
Danny Dyer, tegen. Cassius is volledig ontbloot, maar de kijker ziet alleen de
achterkant van zijn lichaam. Cassius vraagt of hij de handdoek van Marcus mag
lenen, waardoor vervolgens Marcus volledig ontbloot is (afb. 29). Terwijl Cassius
zich omdraait naar de kijker, is zijn kruis bedekt door de handdoek. Later in de
aflevering wordt duidelijk dat Cassius een gladiator van beroep is. Daarnaast wordt
in een gesprek tussen de hoofdpersonages duidelijk dat zij naaktheid verbinden met
seksualiteit, wanneer zij bespreken dat Cassius nogal groot geschapen is in
vergelijking tot Marcus. Het beroep van gladiator en de grote penis benadrukken de
masculiniteit van het personage Cassius.
4.3.4 Synthese: naaktheid in Romeinse badhuizen volgens drie moderne televisieseries
Wanneer er gekeken wordt naar naaktheid in een Romeinse badhuis of een
badcontext uit drie moderne televisieseries valt op dat er vooral mannelijke
naaktheid getoond wordt. De vrouwelijke naaktheid in I, Claudius wordt in elk geval
volledig bedekt, maar bij de personages Tiberius en Drusus wordt alleen hun naakte
bovenlijf getoond. Bij televisieseries als Rome en Plebs zien we dat er meer naaktheid,
zelfs volledige naaktheid, wordt getoond. Die wordt op twee manieren gebruikt: de
naaktheid van het personage Marcus Antonius in Rome en het personage Cassius in
Plebs wordt vooral gebruikt om hun masculiniteit te benadrukken, terwijl de andere
naaktheid in Plebs vooral voor komisch vermaak wordt gebruikt.
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4.4 Romeins naakt in het badhuis volgens moderne schilderijen, films en televisieseries
Wanneer de besproken schilderijen, films en televisieseries met elkaar vergeleken
worden, vallen er een aantal zaken op rondom de naaktheid in badhuizen. Schilders
uit de Victoriaanse tijd, waaronder de bekende Lourens Alma-Tadema, schetsen
vooral vrouwelijke naaktheid in hun werken, waarbij zij spelen met het gebruik van
gedeeltelijk en volledig bloot omwille van erotiek. Daarnaast vermijden zij ook
gemengd baden in hun schilderijen. De schilders uit de Victoriaanse tijd wisten op
deze manier streven naar (vrouwelijke) naaktheid in hun schilderkunst te
bewerkstelligen en tegelijkertijd konden ze met het weergeven van gedeeltelijke
ontbloting hun contemporaine publiek zo min mogelijk choqueren. De situatie is
anders bij moderne films, aangezien die vooral mannelijke naaktheid tonen, maar
nooit echt volledige naaktheid weergeven. Een film als Thermae Romae uit 2012 gaat
nog tot het uiterste om geen volledige naaktheid te tonen. Hetzelfde vermijden van
vrouwelijke naaktheid is te zien bij een televisieserie als I, Claudius uit 1976, terwijl
Plebs op dezelfde manier als Thermae Romae met naaktheid speelt. Rome blijkt met het
frontale naakt van het personage Marcus Antonius een uitzondering op het
vermijden van volledige naaktheid, ondanks het feit dat de scène niet binnen een
Romeins badhuis wordt gesitueerd. De badscène met Crassus en Antoninus in
Spartacus uit 1960 laat duidelijk zien dat badende personages en naaktheid in de
vorige eeuw sterk verbonden waren met seksualiteit; regisseurs uit die tijd moesten
de naaktheid in hun films aanpassen om negatieve publieksreacties te vermijden.
Regisseurs van films en televisieseries uit de 21e eeuw lijken daar minder last van te
hebben, maar frontaal naakt wordt nog steeds weinig gebruikt.
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Samenvatting
In de inleiding heb ik de totstandkoming van het onderzoek uitgelegd en mijn
hoofdvraag opgesteld, namelijk “In welke mate werd publieke naaktheid in
Romeinse en Byzantijnse badhuizen geaccepteerd vóór, tijdens en na de opkomst van
het christendom?”. Aan de hand van enkele deelvragen wordt er een antwoord
gezocht naar deze hoofdvraag.
In hoofdstuk 1 wordt duidelijk wat de mate van acceptatie van naaktheid in
de badhuizen voor de eerste niet-christelijke en christelijke Romeinen was vanaf de
late Romeinse republiek. Griekse en Latijnse woorden met een connotatie van naakt
betekenden meestal ook naakt, maar niet altijd volledig naakt. Hoewel in de
Romeinse republiek mannelijke en vrouwelijke naaktheid weinig werd
geacceptateerd, werd de naaktheid en het gemengd baden in de Romeinse badhuizen
van de eerste eeuw n. Chr. steeds meer geacceptateerd. De vrouwelijke naaktheid
ontvangt toch in zekere mate minder acceptatie, zeker die van aanzienlijke Romeinse
matronae. De Romeinse dichter Martialis uit de eerste eeuw n. Chr. blijkt een goede
bron te zijn voor het spectrum van naaktheid in badhuizen uit een stedelijke context.
Die naaktheid kon ook op allerlei goede en slechte manieren invloed hebben op de
sociale status en de badgewoontes van bezoekers uit verschillende sociale groepen in
de Romeinse samenleving. Pas in de tweede eeuw n. Chr. verschijnen er christelijke
auteurs met geschriften over de christelijke mate van acceptatie van de naaktheid in
badhuizen.
In hoofdstuk 2 wordt de periode onderzocht waarin het christendom
godsdienstvrijheid binnen het Romeinse Rijk had gekregen. De christelijke
terminologie om naaktheid aan te duiden lijkt grotendeels weinig te verschillen van
de periode die in hoofdstuk 1 wordt besproken. Mannelijke naaktheid lijkt nog
steeds in grote mate geaccepteerd zijn en vrouwelijke naaktheid lijkt ook nog een
redelijke mate van acceptatie te hebben, behalve voor welgestelde Romeinse
matronae. Gemengd baden is een criterium geworden voor goede en slechte keizers in
de Historia Augusta en blijft ondanks kritiek van christelijke auteurs nog steeds in
grote mate geaccepteerd te zijn door de Romeinse samenleving zelf. In deze periode
beginnen pas felle woorden van kritiek op naaktheid in badhuizen te worden
geschreven door christelijke auteurs, maar er is nog steeds verdeeldheid binnen de
christelijke gemeenschap over het onderwerp. Een kleine groep christenen besluit om
maatregelen te nemen tegen het baden en de daarbij komende naaktheid: zij gaan
zich houden aan alousia, de staat van het ongewassen zijn. In hoofdstuk 1 zien we
enkele manieren waarop publieke naaktheid in badhuizen de sociale status en
badgewoontes van bezoekers beïnvloedt. Na 312 n. Chr. blijven die manieren ook
grotendeels voorkomen, maar er gevolgen zoals het verbieden van gemengd baden
en veiligheidsrisico’s krijgen in deze tijd meer aandacht.
In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar naaktheid in Byzantijnse badhuizen na de
val van het West-Romeinse Rijk. Er zijn maar weinig bronnen over mannelijke en
vrouwelijke naaktheid overgeleverd uit deze tijd, die een kleine mate van christelijke
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acceptatie van naaktheid lijken te verkondigen. Gemengd baden lijkt in deze tijd al
helemaal uit den boze te zijn. Ondanks minder acceptatie van naaktheid lijken enkele
christenen toch door te gaan met alousia. Over sommige manieren waarop publieke
naaktheid de sociale status en badgewoontes van bezoekers beïnvloedt, is niets meer
bekend, maar de meeste manieren van invloed uit de vorige hoofdstukken zijn ook
in deze periode nog aan de orde van de dag.
In hoofdstuk 4 gaan we ver vooruit in de tijd, aangezien er wordt gekeken
naar de receptie van naaktheid in Romeinse badhuizen in schilderijen, films en
televisieseries uit de Moderne Tijd. De Nederlandse schilder Lourens Alma-Tadema
is een van de bekendste schilders uit de 19e en 20e eeuw die artistieke impressies van
Romeinse badcultuur maakten. Zijn schilderijen tonen veel naakte vrouwen in
Romeinse badhuizen die zijn geïnspireerd op archeologische resten en vondsten uit
Pompeii. We zien zulke artistieke impressies ook bij andere schilders, zoals Théodore
Chassérieau, Fyodor Bronnikov, Giuseppe Barbaglia en John William Godward. In
de films Spartacus (1960), Satyricon (1969) en Thermae Romae (2012) zien we vooral
mannelijke naaktheid in Romeinse badhuizen, waarbij volledige naaktheid vermeden
lijkt te worden. In afleveringen van de televisieseries I, Claudius (1976), Rome (2005)
en Plebs (2013) zien we ook vooral mannelijke naaktheid, maar met enige verschillen:
de series Rome en Plebs tonen duidelijk meer naaktheid dan I, Claudius.
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Conclusie
Aan het einde van mijn onderzoek wil ik graag proberen antwoord te geven op de
deelvragen uit de introductie. Ik zal de antwoorden op de deelvragen vervolgens
gebruiken om mijn hoofdvraag te beantwoorden.
Welke terminologie gebruikten niet-christelijke en christelijke auteurs uit het
Romeinse en Byzantijnse Rijk om naaktheid te beschrijven of te beoordelen? Zowel
niet-christelijke als christelijke auteurs gebruiken in het Grieks vormen van γυμνός
en in het Latijn vormen van nudus om lichamelijke naaktheid aan te duiden. In het
Latijn zijn er zelfs meer woorden om ‘naakt’ of ‘ontbloot’ aan te duiden dan in het
Grieks. Bij niet-christelijke auteurs hebben die twee woorden niet altijd betrekking op
volledige naaktheid, terwijl ze bij christelijke auteurs een connotatie van armoede
lijken te krijgen. Dat betekent dat deze auteurs naaktheid niet alleen als kenmerk van
slavernij, criminaliteit of lichte zeden beschouwden, maar ook als een kenmerk van
(christelijke) mensen met een lage sociale status in de samenleving. Christelijke
auteurs experimenteren ook met nieuwe terminologie voor naaktheid, zoals
bijvoorbeeld in het geval van het zelfstandig naamwoord nuditas. Uiteindelijk moet
men bij γυμνός en nudus nooit automatisch van volledige naaktheid uitgaan, maar
juist kijken naar de context waarin het woord voorkomt om meer informatie over de
mate van naaktheid te vinden.
In welke mate waren mannen naakt in Romeinse en Byzantijnse badhuizen?
Mannelijke bezoekers van Romeinse badhuizen hadden hoogstwaarschijnlijk een
eigen keuze om hun mate van naaktheid te bepalen. Een auteur als de Romeinse
dichter Martialis geeft veel informatie over het spectrum van mannelijke naaktheid
in de Romeinse badhuizen uit de Romeinse keizertijd. Mannen lijken nooit echt hun
naaktheid te willen verbergen, tenzij ze zich erom schamen vanwege lichamelijke
gebreken. Masculiene kenmerken zoals de grootte van de penis worden zowel
geprezen als bespot door Romeinse auteurs. De anekdote van Augustinus over zijn
badhuisbezoek als jongvolwassene met zijn vader geeft aan dat het na 312 n. Chr.
nog normaal was in een stedelijke context van de vierde eeuw n. Chr. om als man
met ontbloot onderlichaam in het badhuis rond te lopen. Bronnen zoals de vierdeeeuwse Historia Augusta laten zien dat mannelijke naaktheid zoals de eerste-eeuwse
Martialis die weergeeft ook nog te zien was in de vierde eeuw n. Chr., al dan niet in
keizerlijke context. In de vroeg-Byzantijnse tijd lijkt de mate van mannelijke
naaktheid minder te worden vanwege christelijke opvattingen. De biografie van
Simeon de Heilige Dwaas toont echter een tegenstrijdige boodschap als het om
mannelijke naaktheid gaat: op de eerste gezicht lijkt mannelijke naaktheid afgewezen
te worden, maar met kennis van Simeon’s karakter lijkt het toch geaccepteerd te
worden.
In welke mate waren vrouwen naakt in Romeinse en Byzantijnse badhuizen?
Vrouwelijke bezoekers van Romeinse badhuizen hadden hoogstwaarschijnlijk ook
een eigen keuze om hun mate van naaktheid te bepalen, maar die keuze lijkt zeer
verbonden te zijn met hun sociale status en reputatie binnen de Romeinse
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samenleving. Een grote mate van vrouwelijke naaktheid blijkt verbonden te zijn met
lichte zeden, zeker in het geval van gemengd baden. Vrouwen die bedekt of zelfs
zeer bedekt gingen baden worden geprezen in Romeinse literatuur. Aanzienlijke
Romeinse dames, de matronae, hadden weinig vrijheid in hun mate van naaktheid in
badhuizen, aangezien zij buiten de privésfeer niet naakt mochten worden gezien.
Vrouwen lijken aan het begin van de Romeinse keizertijd in het algemeen minder
vrijheid in naaktheid te hebben in de badhuizen dan mannen, indien zij een goede
naam wilden behouden. Na 312 n. Chr. lijkt deze keuzevrijheid van naaktheid voor
vrouwen zich voort te zetten, maar sommige christelijke vrouwen beginnen hun
keuzes aan te passen aan de christelijke opvattingen over naaktheid. Uit de
Byzantijnse tijd is weinig bekend over de mate van vrouwelijke naaktheid in
badhuizen, maar het verhaal van Simeon de heilige Dwaas lijkt te impliceren dat er
nog een zekere mate van (erotiserende) naaktheid te vinden is in het vrouwenbad.
Byzantijnse dichters schrijven dan ook epigrammen over hun verwondering naar de
vrouwelijke naaktheid in Byzantijnse vrouwenbaden.
Hoe oordelen christelijke auteurs over de publieke naaktheid in Romeinse en
Byzantijnse badhuizen? De christelijke opvattingen over de naaktheid in badhuizen
verschijnen pas in de tweede eeuw n. Chr. bij Clemens van Alexandrië, wellicht
omdat christelijke auteurs tot die tijd nog geen probleem maakten van de typische
Romeinse naaktheid in badhuizen. De vroegchristelijke auteurs van vóór 312 n. Chr.
veroordelen vooral naaktheid die opzettelijk tot seksuele lust leidt en ze vermanen
zowel christelijke mannen als vrouwen om op een manier te baden die geen seksuele
prikkels opwekt. Gemengd baden was al bij sommige niet-christelijke auteurs een
punt van kritiek met betrekking tot de Romeinse badcultuur, maar bij deze
vroegchristelijke auteurs wordt deze kwestie een steeds terugkerend punt van kritiek
vanwege de hevige connotatie ervan met seksualiteit. De periode waarin het
christendom godsdienstvrijheid in het Romeinse Rijk had ontvangen, bevat nog veel
discussie tussen christelijke auteurs over wat en wat niet mag in het geval van
naaktheid in de badhuizen, maar de christelijke opvattingen lijken over het algemeen
strenger te worden. Verhalen over nonnen die door de duivel bezeten worden na het
kijken naar naakte godenbeelden moeten voor onzekerheid over naaktheid hebben
gezorgd bij christenen in deze tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een
christelijk ideaal als alousia in deze tijd wordt aangemoedigd, aangezien het niet
wassen volledig afstand neemt van naaktheid en seksualiteit. Wellicht is het gegeven
dat er in de Byzantijnse tijd na de val van het West-Romeinse Rijk minder christelijke
opvattingen over naaktheid worden opgeschreven al een indicator dat de invloed
van christelijke auteurs bij een groot deel van de antieke samenleving is
doorgedrongen. Plots lijkt een verhaal als het badhuisbezoek van Simeon de heilige
Dwaas toch gemengd baden te propageren als de ultieme uitdaging om seksuele
gevoelens van het lichaam te overwinnen.
Op welke manier kon de publieke naaktheid in Romeinse en Byzantijnse
badhuizen de sociale status van bezoekers en hun badgewoontes beïnvloeden? Er
zijn enkele manieren waarop publieke naaktheid in badhuizen de sociale status en
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badgewoontes van bezoekers kon beïnvloeden, die vanaf de late Romeinse republiek
tot aan 692 n. Chr. bleven voorkomen: hoewel er discussie is over de functie van het
badhuis als social equalizer, werd het badhuis in elk geval door de elite van de
samenleving gebruikt om sociale status te benadrukken, meestal door middel van
luxueuze producten of een groot aantal dienaren.
Het gebruik van gemengd baden bleef altijd kritiek ontvangen, waardoor
keizers wellicht een keizerlijk verbod uitvaardigden of juist keizerlijke toestemming
gaven om hun standpunt over Romeinse zeden te presenteren. Christelijke
voorschriften rondom gemengd baden werden enkele keren opgesteld, maar werden
pas in Byzantijnse tijd aan straffen binnen de christelijke gemeenschap verbonden.
Het taboe uit de Romeinse republiek om (schoon)vaders niet met
(schoon)zonen te laten baden lijkt zich voort te zetten in het begin van de Romeinse
keizertijd, maar in de Byzantijnse tijd lijkt dit geen onderwerp van discussie meer te
zijn. Het taboe wordt wel door een christelijke auteur als Ambrosius aan de Oude
Testament verbonden als argument voor respect naar vaderlijke autoriteit.
Het was mogelijk voor slaven om naar het badhuis te gaan, maar meestal
gingen zij naar badhuizen om hun meesters en meesteressen te dienen. Zij deden dat
dan ook soms naakt en meestal hadden de domini en de dominae geen moeite om zich
naakt voor hun slaaf of slavin te tonen vanwege hun sociale superioriteit.
Romeinen hebben een negatief beeld van Joden, waardoor joodse mannen al
vanaf de eerste eeuw n. Chr. proberen om hun Joodse stigma, de besneden penis, te
corrigeren met een voorhuidreparatie. Op die manier is het voor hen mogelijk om
zonder schaamte of angst naar het Romeinse badhuis te gaan. Tot in de Byzantijnse
tijd lijkt deze angst bij joodse mannen te blijven bestaan, maar de voorhuidreparaties
lijken toch al te stoppen vóór deze tijd.
Andere manieren waarop publieke naaktheid de badgewoontes van
belangrijke bezoekers zoals een keizer konden beïnvloeden, krijgen in late oudheid
meer aandacht, zoals de veiligheidsrisico’s voor keizers in openbare badhuizen.
Geschiedschrijvers vermelden maar al te graag hoe belangrijke personen door hun
naakte kwetsbaarheid hun einde vinden in het badhuis. Ook na de val van het WestRomeinse Rijk komen deze verhalen in het Westen en het Byzantijnse Rijk voor.
Presenteren moderne verbeeldingen van publieke naaktheid in Romeinse
badhuizen een juiste weergave en mate van acceptatie van deze naaktheid?
Schilderijen uit de 19e en begin 20e eeuw tonen vooral vrouwelijke naaktheid in
Romeinse badhuizen. Schilders als Lourens Alma-Tadema gebruiken de historische
setting van het badhuis om gedeeltelijk tot volledig ontblote vrouwen te kunnen
schilderen. Het valt daarbij niet uit te sluiten dat dit soort schilderijen ook een
erotische connotatie hebben gehad. Hoewel de schilderijen een naaktheid tonen die
binnen het spectrum van vrouwelijke naaktheid in Romeinse badhuizen valt, lijken
ze vaak de mate van kleding in Romeinse badhuizen te overdrijven of deze zelfs niet
functioneel binnen een bepaalde badruimte te plaatsen. Films en televisieseries uit de
20e en 21e eeuw laten juist veel mannelijke naaktheid in Romeinse badhuizen zien.
Hoewel de meeste Romeinse mannen in films en televisieseries een lendendoek
68

dragen, lijken series als Rome en Plebs en een film als Thermae Romae meer te spelen
met volledige naaktheid van mannen in Romeinse badhuizen. Over het algemeen
blijkt de naaktheid in films en televisieseries wel overdreven: of zeer naakte lichamen
of ongepast bedekte lichamen. De naaktheid van Marcus Antonius in de serie Rome is
onrealistisch, aangezien hij zich in de open lucht bevindt en een Romein zou die
naaktheid niet met de sociale positie van Marcus Antonius associëren. De
lendendoeken uit de film Thermae Romae zijn ook sterk overdreven, aangezien zij
minder keuzevrijheid in naaktheid presenteren dan er in een Romeinse bad in
stedelijke context moet zijn geweest.
Tot slot de hoofdvraag: In welke mate werd publieke naaktheid in Romeinse
en Byzantijnse badhuizen geaccepteerd vóór, tijdens en na de opkomst van het
christendom? Voordat het christendom godsdienstvrijheid kreeg in 312 n. Chr., is er
een persoonlijke invulling van naaktheid in badhuizen in de Romeinse samenleving
mogelijk. Hoewel Romeinse mannen meer vrijheid in deze keuze lijken te genieten
dan vrouwen, kan iedereen naar eigen keuze beslissen of zij zich gedeeltelijk of
volledig naakt willen tonen en of ze dat gemengd of ongemengd willen doen. In de
tweede eeuw n. Chr. beginnen christelijke opvattingen om die acceptatie van
naaktheid te verminderen te verschijnen, maar tot aan de val van het West-Romeinse
rijk in 476 n. Chr. lijken die niet tot de meerderheid van de Romeinse samenleving
door te dringen. Volledige naaktheid lijkt tot in de Byzantijnse tijd voor te blijven
komen, maar wel in gescheiden baden voor mannen en vrouwen. Binnen de eigen
keuze van naaktheid ontstaat ook de keuze om nooit meer (naakt) te baden zoals we
dat bij het christelijke ideaal van alousia zien. De christelijke kritiek op naaktheid
heeft als doel om de seksualiteit van christenen te verminderen. In de Byzantijnse tijd
na 476 n. Chr. lijkt die kritiek goed te zijn doorgedrongen in de antieke samenleving,
aangezien christelijke vermaningen en het herhalen van christelijke voorschriften lijkt
te stoppen. In deze tijd werd publieke naaktheid in badhuizen waarschijnlijk niet
meer geaccepteerd.
In de Moderne Tijd ontstaat er weer interesse in publieke naaktheid in
Romeinse badhuizen: schilders beelden vooral naakte vrouwen in baden af, terwijl
regisseurs van films en televisieseries vooral (gedeeltelijk) ontblote mannen in
badhuizen laten zien. Het feit dat er rekening moet worden gehouden met de mate
van naaktheid, laat zien dat de christelijke opvattingen nog steeds invloed hebben op
de Westerse samenleving van de 19e en 20e eeuw. In de 21e eeuw gaat men weer
volledige naaktheid in Romeinse badhuizen tonen, zoals dat in het oorspronkelijke
spectrum van de Romeinse badcultuur moet hebben gepast.
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Appendix 1. Niet-christelijke auteurs over naaktheid in badhuizen304
Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. – 43 v. Chr.)
Pro Caelio 26
Cur enim potissimum balneas publicas constituerat? in quibus non invenio quae
latebra togatis hominibus esse posset. Nam si essent in vestibulo balnearum, non
laterent; sin se in intimum conicere vellent, nec satis commode calceati et vestiti id
facere possent et fortasse non reciperentur, nisi forte mulier potens quadrantaria illa
permutatione familiaris facta erat balneatori.
“Want waarom had zij juist een publiek badhuis bepaald? Hierin ontdek ik niets, wat
een schuilplaats voor mannen in toga’s kan zijn. Want als zij bij de ingang van het
badhuis waren, zouden zij zich niet kunnen verschuilen; als zij echter wilden snellen
naar de binnenste ruimte, zouden zij in hun schoenen en kleren dit ook niet
behoorlijk makkelijk kunnen doen en zij zouden misschien niet worden ontvangen,
tenzij een machtige dame misschien door die ruil van een kwart as een bekende van
die badmeester was geworden.”
Epistulae ad Familiares 189
iam erit nudus in balneo, non reprehendes.
“nu hij naakt zal zijn in het badhuis, zul je hem niet bekritiseren.”
Lucius Annaeus Seneca (ca. 1 v. Chr. – 65 n. Chr.), Epistula ad Lucilium 122.6
Atqui frequens hoc adulescentium vitium est, qui vires excolunt, ut in ipso paene
balinei limine inter nudos bibant, immo potent et sudorem, quem moverunt
potionibus crebris ac ferventibus, subinde destringant.
“Nu is dit echter toch een gebruikelijke vergissing van jongemannen, die hun
krachten verfijnen, dat ze bijna aan de rand van het bad zelf tussen de naakte mensen
drinken, ja zelfs zuipen en het zweet, dat zij uitstoten door het herhaaldelijk en
ontvlammend gezuip, daarna onmiddellijk eraf schrapen.”
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Marcus Valerius Martialis (ca. 40 – ca. 104 n. Chr.), Epigrammata
1.23
Invitas nullum nisi cum quo, Cotta, lavaris
et dant convivam balnea sola tibi.
mirabar quare numquam me, Cotta, vocasses:
iam scio me nudum displicuisse tibi.
“Jij nodigt niemand uit, Cotta, tenzij jij met degene hebt gebaad
en alleen de baden geven jou een gast.
Ik verwonderde me waarom jij mij nooit hebt uitgenodigd, Cotta:
nu weet ik dat jij niet van mij in mijn nakie houdt.”
1.96

5

10

5

10

Si non molestum est teque non piget, scazon,
nostro rogamus pauca verba Materno
dicas in aurem sic ut audiat solus.
amator ille tristium lacernarum
et baeticatus atque leucophaeatus,
qui coccinatos non putat viros esse
amethystinasque mulierum vocat vestes,
nativa laudet, habeat et licet semper
fuscos colores, galbinos habet mores.
rogabit unde suspicer virum mollem.
una lavamur: aspicit nihil sursum,
sed spectat oculis devorantibus draucos
nec otiosis mentulas videt labris.
quaeris quis hic sit? excidit mihi nomen.
“Als het niet lastig is en het je geen verdriet doet, mijn hinkjambe,
vraag ik je om een paar woorden bij mijn vriend Maternus
zo in het oor te zeggen dat hij ze als enige hoort.
Die liefhebber van treurig stemmende capes
en in wol uit Baetica en in het grijs gekleed,
die meent dat mensen in scharlaken gekleed geen mannen zijn
en amethistkleurige kledij vrouwenkleding noemt,
hij prijst lokale materialen, hoewel hij ook altijd
grauwe kleuren draagt, heeft hij een verwekelijkt karakter,
Hij zal vragen waarom ik de man als verwijfd veronderstel.
Wij baden samen: hij kijkt nooit naar boven,
maar hij bekijkt de atleten met verslindende ogen
en met actieve lippen bekijkt hij hun lullen.
Je vraagt wie dit is? De naam ontvalt me.”
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2.42
Zoile, quod solium subluto podice perdis,
spurcius ut fiat, Zoile, merge caput.
“Zoilus, waarom verziek je de badkuip met het wassen van je reet,
om het smeriger te maken, Zoilus, moet je je hoofd erin dompelen.”
2.52
Novit loturos Dasius numerare. poposcit
mammosam Spatalen pro tribus: illa dedit.
“Dasius weet zijn badgasten te tellen. Hij liet
Spatale met haar grote borsten voor drie betalen: zij heeft betaald.”
2.70

5

Non vis in solio prius lavari
quemquam, Cotile: causa quae, nisi haec est,
undis ne fovearis irrumatis?
primus te licet abluas, necesse est
ante hic mentula quam caput lavetur.

5

“Jij wil niet dat iemand zich eerder wast
in de badkuip, Cotilus: om welke reden, tenzij het namelijk is,
dat jij geen warm bad neemt in gepenetreerd water?
Ook al ga jij als eerste baden, het is nodig
dat jij hier eerst je lul en daarna je hoofd wast.”

3.3
[Formosam faciem nigro medicamine celas,
sed non formoso corpore laedis aquas.
ipsam crede deam verbis tibi dicere nostris:
‘aut aperi faciem, aut tunicata lava.’]
“Jij verbergt een mooi gezicht met zwarte make-up,
maar jij kwetst het water met een niet zo mooi lijf.
Geloof dat de godin zelf aan jou met mijn woorden zegt:
‘Of je moet je gezicht laten zien, of je moet in je tunica baden.’”
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3.51
Cum faciem laudo, cum miror crura manusque,
dicere, Galla, soles ‘nuda placebo magis’,
et semper vitas communia balnea nobis.
numquid, Galla, times ne tibi non placeam?
“Wanneer ik je gezicht prijs, wanneer ik je benen en handen bewonder,
pleeg jij, Galla, te zeggen: ‘Ik zal naakt beter uitzien’,
ook al ontwijk jij altijd een gezamenlijk bad met mij.
Ben je bang, Galla, dat ik je toch niet beval?”
3.68
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Huc est usque tibi scriptus, matrona, libellus.
cui sint scripta rogas interiora? mihi.
gymnasium, thermae, stadium est hac parte: recede.
exuimur: nudos parce videre viros.
hinc iam deposito post vina rosasque pudore,
quid dicat nescit saucia Terpsichore,
schemate nec dubio, sed aperte nominat illam
quam recipit sexto mense superba Venus,
custodem medio statuit quam vilicus horto,
opposita spectat quam proba virgo manu.
si bene te novi, longum iam lassa libellum
ponebas, totum nunc studiosa leges.
“Tot zover is mijn boekje voor jou, dame, geschreven.
Voor wie zijn de binnenste geschreven, vraag je? Voor mij.
Het gymnasium, de baden en de renbaan zijn in dit deel: ga terug.
Wij kleden ons uit: hou er rekening mee dat je naakte mannen gaat zien.
De aangeschoten Terpsichore weet niet wat ze zegt,
nadat ze hier al na de wijntjes en de rozen haar schaamte kwijt is,
en ik twijfel niet door haar figuur, maar ze noemt in het openbaar dat
wat een trotse Venus ontvangt in de zesde maand,
wat de huisbewaker middenin de tuin opstelt,
wat een een fatsoenlijke jongedame met voorgehouden hand bekijkt.
Indien ik je goed ken, legde jij mijn lange boekje al vermoeid
neer, nu lees jij het zorgvuldig helemaal.”
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3.72

5

5

Vis futui nec vis mecum, Saufeia, lavari.
nescio quod magnum suspicor esse nefas.
aut tibi pannosae dependent pectore mammae,
aut sulcos uteri prodere nuda times,
aut infinito lacerum patet inguen hiatu,
aut aliquid cunni prominet ore tui.
sed nihil est horum, credo, pulcherrima nuda es.
si verum est, vitium peius habes: fatua es.
“Jij wil geneukt worden en jij wil niet met mij baden, Saufeia.
Ik weet niet welke ik veronderstel een grote zonde te zijn.
Of dat jouw tieten slap langs je borst omlaag hangen,
of dat je bang bent om naakt de rimpels van je buik te laten zien,
of dat je verscheurde onderlijf zichtbaar is door een oneindige afgrond,
of dat iets uit de mond van je kut uitsteekt.
Maar er is niets van deze dingen, geloof ik, jij bent naakt de mooiste.
Als dat waar is, heb jij een erger gebrek: jij bent smakeloos.”

3.87
Narrat te rumor, Chione, numquam esse fututam
atque nihil cunno purius esse tuo.
tecta tamen non hac, qua debes, parte lavaris:
si pudor est, transfer subligar in faciem.
“Het gerucht gaat dat jij, Chione, nooit bent geneukt
en dat er niets kuiser is dan je kut.
Toch ga jij baden zonder dat lichaamsdeel, zoals het hoort, te bedekken:
Als het om schaamte gaat, schuif je lendendoekje dan naar je gezicht.”
6.93
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Tam male Thais olet quam non fullonis avari
testa vetus, media sed modo fracta via,
non ab amore recens hircus, non ora leonis,
non detracta cani Transtiberina cutis,
pullus abortivo nec cum putrescit in ovo,
amphora corrupto nec vitiata garo.
virus ut hoc alio fallax permutet odore,
deposita quotiens balnea veste petit,
psilothro viret aut acida latet oblita creta
aut tegitur pingui terque quaterque faba.
cum bene se tutam per fraudes mille putavit,
omnia cum fecit, Thaida Thais olet.
79
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“Thais stinkt niet zozeer slecht als de oude pot van
een gierige voller, maar zojuist gebroken middenop straat,
niet zozeer als een stinkbok net na een vrijpartij, niet zozeer als een leeuwenmuil,
niet zozeer als een door een hond gescheurde huid van over Tiber,
ook niet zoals wanneer een kip verrot in een te vroeg gelegd ei,
ook niet als een amfoor, verpest door bedorven vissaus.
Om deze bedrieglijke stank met een andere geur te wisselen,
zo vaak als ze in bad wil na het uitrekken van haar kleding,
is zij groen door ontharingsmiddel of ze verbergt de vergeten azijn of krijt
of ze is drie of vier keer ingesmeerd met vettige bonen.
Toen meende ze goed dat ze veilig was door haar duizenden trucjes,
wanneer ze alles heeft gemaakt, stinkt Thais naar Thais.”

7.35

5

5

Inguina succinctus nigra tibi servus aluta
stat, quotiens calidis tota foveris aquis.
sed meus, ut de me taceam, Laecania, servus
Iudaeum nulla sub cute pondus habet,
sed nudi tecum iuvenesque senesque lavantur.
an sola est servi mentula vera tui?
ecquid femineos sequeris, matrona, recessus,
secretusque tua, cunne, lavaris aqua?
“Jouw slaaf staat er met een door aluinleer bedekt
kruis, zo vaak als jij helemaal wordt verfrist in het warme water.
Maar mijn slaaf, om niet over mij te zwijgen, Laecania
heeft een Joodse last onder z’n verdwenen huid,
maar jonge en oude mannen baden naakt met jou.
Of is de lul van jouw slaaf soms het enige oprechte?
Bezoek jij soms het vrouwenvertrek, mevrouw,
en was jij je stiekem met je eigen water, slet?”

7.82

5

Menophili penem tam grandis fibula vestit
ut sit comoedis omnibus una satis.
hunc ego credideram — nam saepe lavamur in unum —
sollicitum voci parcere, Flacce, suae:
dum ludit media populo spectante palaestra,
delapsa est misero fibula: verpus erat.

80
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“Een zo grote gesp bedekt de penis van Menophilus,
dat het tegelijk voldoende is voor alle komediespelers.
Ik had hierin geloofd – want wij baden vaak op dezelfde plek –
dat hij bezorgd was om zijn stem te sparen, Flaccus:
Terwijl hij een wedstrijd speelde middenop het worstelveld, terwijl het publiek keek,
is de gesp van de pechvogel afgevallen: hij was besneden.”

9.33
Audieris in quo, Flacce, balneo plausum,
Maronis illic esse mentulam scito.
“Hoor je applaus in dit badhuis, Flaccus,
weet dat daar de lul van Maro is.”
11.22
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Mollia quod nivei duro teris ore Galaesi
basia, quod nudo cum Ganymede iaces,
- quis negat? - hoc nimium est. sed sit satis; inguina saltem
parce fututrici sollicitare manu.
levibus in pueris plus haec quam mentula peccat
et faciunt digiti praecipitantque virum:
inde tragus celeresque pili mirandaque matri
barba nec in clara balnea luce placent.
divisit natura marem: pars una puellis,
una viris genita est. utere parte tua.
“Dat jij de zachte kusjes van de sneeuwwitte Galaesus afwrijft met je harde
mond, dat jij bij een naakte Ganymedes ligt,
- wie ontkent het? – dit is te veel. Maar laat het genoeg zijn; bespaar het hem
tenminste om z’n jongeheer op te hitsen met je neukende hand.
Bij jeugdige jongens handelt die meer verkeerd dan je lul
en hun vingers maken en bespoedigen ‘de kerel’:
hierop de bokkengeur, de snelle beenharen en een baard om te worden bewonderd
door een moeder en de baden bevallen op klaarlichte dag niet meer.
De natuur deelde de man op: één deel voor meisjes,
één deel is geschapen voor mannen. Gebruik jouw deel.”

11.51

5

Tanta est quae Titio columna pendet
quantam Lampsaciae colunt puellae.
hic nullo comitante nec molesto
thermis grandibus et suis lavatur.
anguste Titius tamen lavatur.
81
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“Zo groot is de paal die bij Titius bungelt,
zo groot als degene die de meisjes van Lampsacus vereren.
Hij gaat zonder gezelschap of bemoeienis
baden in zijn eigen grote baden.
Toch kan Titius zich moeilijk baden.”

11.59
Senos Charinus omnibus digitis gerit
nec nocte ponit anulos
nec cum lavatur. causa quae sit quaeritis?
dactyliothecam non habet.
“Charinus draagt aan al z’n vingers zes
ringen en hij legt ze ’s nachts niet af,
noch wanneer hij baadt. Waarom, vraag je?
Hij heeft geen sieradenkistje.”
11.63

5

Spectas nos, Philomuse, cum lavamur,
et quare mihi tam mutuniati
sint leves pueri subinde quaeris.
dicam simpliciter tibi roganti:
pedicant, Philomuse, curiosos.

5

“Jij begluurt ons, terwijl we gaan baden, Philomusus,
en je vraagt me steeds weer hoe
mijn jongensslaven zo jeugdig en groot geschapen kunnen zijn.
Ik zal eenvoudig antwoorden op jouw vraag:
ze naaien nieuwsgierige aagjes, Philomusus.”

11.75

5

Theca tectus ahenea lavatur
tecum, Caelia, servus; ut quid, oro,
non sit cum citharoedus aut choraules?
non vis, ut puto, mentulam videre.
quare cum populo lavaris ergo?
omnes an tibi nos sumus spadones?
ergo, ne videaris invidere,
servo, Caelia, fibulam remitte.
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“Je slaaf baadt samen met jou, Caelia,
bedekt met een bronzen koker; waarom, vraag ik,
aangezien hij geen citerspeler of fluitspeler is?
Jij wil niet, zo meen ik, zijn lul zien.
Waarom baad jij dan met de menigte?
Zijn wij soms allemaal eunuchen voor jou?
Daarom, zodat jij ons niet lijkt te benijden,
moet jij je slaaf van z’n gesp verlossen.”

12.83

5

5

Derisor Fabianus hirnearum,
omnes quem modo colei timebant
dicentem tumidas in hydrocelas
quantum nec duo dicerent Catulli,
in thermis subito Neronianis
vidit se miser et tacere coepit.
“Fabianus, bespotter van hernia’s,
die alle ballen onlangs vreesden,
toen hij sprak tegen opgezwollen zakbreuken
en niet zoveel als twee Catullussen kunnen zeggen,
zag zichzelf, de pechvogel, plotseling in de baden van Nero
en begon te zwijgen.”

Plutarchus (ca. 45 – ca. 125 n. Chr.), Vita Catonis Maioris 20.5-6
τὰ δ᾿ αἰσχρὰ τῶν ῥημάτων οὐχ ἧττον εὐλαβεῖσθαι τοῦ παιδὸς παρόντος ἢ τῶν
ἱερῶν παρθένων, ἃς Ἑστιάδας καλοῦσι· συλλούσασθαι δὲ μηδέποτε. καὶ τοῦτο
κοινὸν ἔοικε Ῥωμαίων ἔθος εἶναι· καὶ γὰρ πενθεροὶ γαμβροῖς ἐφυλάττοντο
συλλούεσθαι, δυσωπούμενοι τὴν ἀποκάλυψιν καὶ γύμνωσιν. εἶτα μέντοι παρ᾿
Ἑλλήνων τὸ γυμνοῦσθαι μαθόντες, αὐτοὶ πάλιν τοῦ καὶ μετὰ γυναικῶν τοῦτο
πράσσειν ἀναπεπλήκασι τοὺς Ἕλληνας.
“(hij zegt) dat wat betreft de schandalige zaken van woorden hij niet minder
voorzichtig was met de aanwezigheid van zijn zoon dan met de heilige maagden, die
ze de Vestaalsen noemen: dat hij nooit samen met hem baadde. Ook dit schijnt een
gemeenschappelijke gewoonte van de Romeinen te zijn: want ook schoonvaders
waren waakzaam om met hun schoonzonen samen te baden, aangezien zij bang
waren voor onthulling en ontbloting. Nadat zij daarna daarentegen van de Grieken
het naakt zijn hadden geleerd, staken zij zelf de Grieken weer aan om ook samen met
vrouwen dit te doen.”
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Publius Papinius Statius (ca. 45 – 96 n. Chr.), Silvae 1.5.53
extra autem niveo qui margine caerulus amnis
vivit et in summum fundo patet omnis ab imo
cui non ire lacu pigrosque exsolvere amictus
suadeat?
“Buiten echter een blauwgroene rivier, die aan een sneeuwwitte rand
blijft doorstromen en van bodem tot oppervlakte helemaal toegankelijk is;
wie zou die niet overtuigen om de poel in te gaan en zich van luie kleding
te verlossen?”
Gaius Plinius Secundus Maior (23/24 – 79 n. Chr.), Naturalis historia 33.153
videret haec Fabricius et stratas argento mulierum balineas ita, ut vestigio locus non
sit, cum viris lavantium! Fabricius, qui bellicos imperatores plus quam pateram et
salinum habere ex argento vetabat, videret hinc dona fortium fieri aut in haec frangi!
heu mores, Fabrici nos pudet!
“Als Fabricius dit en de baden van met mannende badende vrouwen zo neergelegd
met zilver, dat er geen plek is voor je voet, zou zien! Als Fabricius, die strijdlustige
opperbevelhebbers verbood om meer dan een schaal en een zoutvat van zilver te
bezitten, hier zou zien dat de geschenken voor de dapperen worden gemaakt of
hiervoor worden gebroken! Ach het gedrag, we zouden ons voor Fabricius schamen!”
Gaius Petronius Arbiter († 66 n. Chr.), Satyricon
28
Hinc involutus coccina gausapa lecticae impositus est
“Hier is hij, gehuld in een scharlaken wollen deken, op het draagstoeltje geplaatst”
30
subducta enim sibi vestimenta dispensatoris in balneo, quae vix fuissent decem
sestertiorum.
“want de kleren van de beheerder waren stiekem weggenomen in het badhuis, die
nauwelijks tien sestertii kosten.”
73
Quid faciamus homines miserrimi et novi generis labyrintho inclusi, quibus lavari
iam coeperat votum esse? Ultro ergo rogavimus, ut nos ad balneum duceret,
proiectisque vestimentis, quae Giton in aditu siccare coepit, balneum intravimus (...)

84

“Wat moesten wij doen als zeer ongelukkige mensen en opgesloten in een nieuw
soort labyrint, waarbij nu al het baden een wens begon te zijn? We vroegen dus zelfs,
om ons naar het privébad te brengen, en na het weggooien van onze kleding, die
Giton bij de ingang begon te drogen, gingen we het privébad binnen”
92
Ex altera parte iuvenis nudus, qui vestimenta perdiderat, non minore clamoris
indignatione Gitona flagitabat. Et me quidem pueri tanquam insanum imitatione
petulantissima deriserunt, illum autem frequentia ingens circumvenit cum plausu et
admiratione timidissima. Habebat enim inguinum pondus tam grande, ut ipsum
hominem laciniam fascini crederes. O iuvenem laboriosum: puto illum pridie
incipere, postero die finire. Itaque statim invenit auxilium; nescio quis enim, eques
Romanus ut aiebant infamis, sua veste errantem circumdedit ac domum abduxit,
credo, ut tam magna fortuna solus uteretur. At ego ne mea quidem vestimenta ab
offici<ali dol)oso recepissem, nisi notorem dedissem. Tanto magis expedit inguina
quam ingenia fricare.
“Uit een ander deel een naakte jongeman, die zijn kleding was verloren, verlangde
hevig naar Giton met een niet mindere ontstemming van geschreeuw. En de jongens
lachten mij als gek weliswaar met een baldadig nadoen uit, maar een grote menigte
omringde hem met applaus en een schuchtere verbazing. Hij had immers een zo
grote lul, dat je zou geloven dat de man zelf het oor van een penisamulet was. Och
geplaagde jongen toch: ik denk dat hij de dag ervoor begint, de dag erna eindigt.
Daarom vond hij meteen hulp; want, ik weet niet wie, ze beweerden dat hij een
beruchte Romeinse ridder was, omgaf de ronddwalende met zijn kleed en bracht hem
naar zijn huis om, denk ik, een zo groot geluk in zijn eentje te benutten. Maar zelfs ik
had mijn kleren niet van de achterbakse dienaar teruggekregen, als ik niemand als
getuige had. Het is zoveel meer nuttiger om een lul dan een verstand af te trekken.”
Decimus Iunius Juvenalis (geb. 67 n. Chr.), Satires 11.156-158
nec pupillares defert in balnea raucus
testiculos, nec vellendas iam praebuit alas,
crassa nec opposito pavidus tegit inguina guto.
“noch brengt hij hees zijn teelballen naar beneden
in de baden, noch geeft hij nu zijn okselharen om geplukt te worden,
noch bedekt hij schuchter zijn flinke pik, nadat hij een flacon ervoor hield.”
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Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 70 – 140 n. Chr.?), Augustus 94.4
In Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego, Atiam, cum ad sollemne
Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae
matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post
egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in
corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo
ut mox publicis balineis perpetuo abstinuerit;
“Ik lees in het boek Theologumena van Asclepias van Mendes dat Atia, toen zij
middenin de nacht naar de plechtige eredienst van Apollo was gekomen, nadat ze
haar draagstoel in de tempel had gezet, in slaap viel, terwijl de andere dames sliepen;
dat plotseling een slang naar haar toe kroop en kort daarna was weggegaan; dat ze,
wakker geworden, zich verschoonde, alsof ze seks had gehad met haar echtgenoot; en
dat zich meteen op haar lichaam een vlek toonde in de vorm van een geverfde slang
en dat ze die nooit kon kwijtraken, zozeer dat ze zich vervolgens voor eeuwig verre
van het publieke badhuis hield”
Strato van Sardis (eerste – tweede eeuw n. Chr.), Anthologia Graeca
12.207
Ἐχθὲς λουόμενος Διοκλῆς ἀνενήνοχε σαύραν
ἐκ τῆς ἐμβάσεως τὴν Ἀναδυομένην.
ταύτην εἴ τις ἔδειξεν Ἀλεξάνδρῳ τότ᾿ ἐν Ἴδῃ,
τὰς τρεῖς ἂν ταύτης προκατέκρινε θεάς.

“Gisteren greep de badende Dioklès een hagedis omhoog
uit de badkuip ‘Aphrodite opstijgend uit de golven’.
Als iemand deze toen aan Alexandros in Ida had getoond,
dan zou hij de drie godinnen slechter beoordeeld hebben dan deze.”
12.15
Εἰ Γραφικοῦ πυγαῖα σανὶς δέδαχ᾿ ἐν βαλανείῳ,
ἄνθρωπος τί πάθω; καὶ ξύλον αἰσθάνεται.
“Als een plank de billen van Graphikos had geprikt in het badhuis,
wat zou ik als man dan voelen? Zelfs hout heeft gevoel.”
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Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus (geb. ca. 164 n. Chr.),
Ῥωμαϊκὴ ἱστορία (Historia Romana) 78.4.3
Τὸν δὲ δὴ Κίλωνα τὸν τροφέα τὸν εὐεργέτην, τὸν ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
πεπολιαρχηκότα, ὃν καὶ πατέρα πολλάκις ἐκεκλήκει, ἠβουλήθη μὲν ἀποστερῆσαι
τοῦ ζῆν· καὶ οἱ στρατιῶται οἱ πεμφθέντες ἐπ᾿ αὐτὸν τὰ μὲν ἀργυρώματα καὶ τὰ
ἱμάτια τά τε χρήματα καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ ἐκείνου διήρπασαν, αὐτὸν δὲ
ἀνήγαγον διὰ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ ὡς καὶ ἐς τὸ παλάτιον κομιοῦντες, βλαύτας τε
ὑποδεδεμένον (ἐν βαλανείῳ γὰρ ὢν ἔτυχε) καὶ χιτωνίσκον ἐνδεδυμένον.
“Hij wilde ook het leven ontnemen van zijn opvoeder en weldoener Cilo, die bij zijn
vader gouverneur van Rome was geweest, die hij ook vaak ‘vader’ had genoemd: en
de soldaten, die op hem af werden gestuurd, plunderden zijn zilveren schalen,
kledingstukken, goud en al zijn andere bezit, ze voerden hem zo over de Via Sacra,
zodat ze hem ook naar het paleis afvoerden, terwijl hij was geschoeid met slippers
(want hij was toevallig in het badhuis) en gekleed was in een kort onderkleed.”
Decimus Magnus Ausonius (ca. 310 – 394 n. Chr.), Epigramma 115

4
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Thermarum in solio si quis Polygitona vidit
ulcera membrorum scabie putrefacta foventem,
praeposuit cunctis spectacula talia ludis.
principio tremulis gannitibus aera pulsat
verbaque lascivos meretricum imitantia coetus
vibrat et obscenae numeros pruriginis implet.
brachia deinde rotat velut enthea daemone Maenas;
pectus, crura, latus, ventrem, femora, inguina, suras,
tergum, colla, umeros, luteae Symplegadis antrum,
tam diversa locis vaga carnificina pererrat,
donec marcentem calidi fervore lavacri
blandus letali solvat dulcedine morbus.
desectos sic fama viros, ubi cassa libido
femineos coetus et non sua bella lacessit,
irrita vexato consumere gaudia lecto,
titillata brevi cum iam sub fine voluptas
fervet et ingesto peragit ludibria morsu:
torpida non aliter Polygiton membra resolvit.
et, quia debentur suprema piacula vitae,
ad Phlegethonteas sese iam praeparet undas.
“Als iemand Polygiton in de badkuip van het badhuis zag,
terwijl hij de door schurft rottende zweren op zijn ledematen verzorgde,
verkoos hij zulke schouwspelen boven alle voorstellingen.
Eerst schokt hij de lucht met sidderend gesnauw
en galmt woorden, die klinken als wellustige sekspartijen van prostituees
en hij vult de lijst met schaamteloze geilheid.
Vervolgens zwaait hij zijn armen rond als een door een godheid bezeten Maenade;
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zijn borst, benen, zij, buik, dijbenen, pik, kuiten,
rug, nek, schouders, het hol van de drekkige Symplegaden,
zo zwerft de wisselvallige marteling door verschillende gebieden,
totdat de tedere ziekte de door de hitte van het bad
verzwakte verlost met dodelijke bekoorlijkheid.
Het verhaal gaat zo dat gecastreerde mannen, wanneer een vergeefse begeerte
tot vrouwelijke seks en niet tot hun gevechten prikkelt,
nutteloze blijdschap uitputten, nadat het bed heen en weer is geschud,
wanneer al het geprikkelde verlangen tot aan het korte einde
brandt en met een opgedrongen beet bespottingen volbrengt:
niet anders ontspande Polygiton zijn verstijfde ledematen.
En, omdat de laatste zoenoffers van het leven voorbestemd zijn,
hij maakt zich al gereed voor de wateren van de Phlegethon.”
Ammianus Marcellinus (ca. 330 – 400 n. Chr.), Res gestae 28.4.9
Tales ubi comitantibus singulos quinquaginta ministris, tholos introierint balnearum,
“Ubi ubi sunt nostri?” minaciter clamant: si apparuisse subito ignotam compererint
meretricem, aut oppidanae quondam prostibulum plebis, vel meritorii corporis
veterem lupam, certatim concurrunt, palpantesque advenam, deformitate magna
blanditiarum ita extollunt, ut Samiramim Parthi vel Cleopatras Aegyptus aut
Artemisiam Cares vel Zenobiam Palmyreni.
“Wanneer zulke mannen, terwijl vijftig dienaren hen afzonderlijk vergezellen, de
ronde koepelruimtes van het badhuis zijn binnengegaan, roepen ze dreigend: ‘Waar
ook maar zijn mijn dienaren?’. Als zij vernomen hebben dat plotseling een onbekende
prostituee verschenen is, of soms zelfs een tippelaarster uit het stadsvolk, of een
stokoude prostituee van een betaald lichaam, komen zij vechtend van alle kanten aan
snellen, en terwijl zij de nieuweling vleien, loven zij haar zo met een grote schande
van vleierijen, zoals de Parthen bij Semiramis of Egypte bij Cleopatra of de Cariërs bij
Artemisia of de Palmyrenen bij Zenobia.”
Historia Augusta (ca. vierde eeuw n. Chr.), Severus Alexander
23.5 – 6
ad certum numerum eos redegit nec quicquam in Palatio curare fecit nisi [6] balneas
feminarum
“bracht hij hen terug tot een zeker aantal en hij liet hen in het paleis zorgen voor niets,
behalve de vrouwenbaden”
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42.1 – 2
Thermis et suis et veterum frequenter cum populo usus est et aestate maxime,
balneari veste ad Palatium revertens, hoc solum imperatorium habens quod lacernam
cocceam accipiebat.
“Hij heeft herhaaldelijk de badhuizen, zowel die van hem als de oude, samen met het
volk genuttigd en vooral in de zomer, terwijl hij terugkeerde naar zijn paleis in zijn
badkleed, omdat hij alleen hiermee als keizerlijk werd beschouwd, op grond daarvan
ontving hij een scharlaken cape.”
42.4
iudices cum promoveret, exemplo veterum, ut et Cicero docet, et argento et
necessariis instruebat, ita ut praesides provinciarum acciperent argenti pondo vicena,
mulas4 senas, mulos binos, equos binos, vestes forenses binas, domesticas binas,
balneares singulas, aureos centenos, cocos singulos, muliones singulos et, si uxores
non haberent, singulas concubinas, quot sine his esse non possent, reddituri deposita
administratione mulas, mulos, equos, muliones et cocos, cetera sibi habituri, si bene
egissent, in quadruplum reddituri, si male, praeter condemnationem aut peculatus
aut repetundarum.
“Wanneer hij rechters promotie liet maken, naar oud gebruik, zoals Cicero namelijk
uitlegt, voorzag hij hen met zowel zilver als noodzakelijke spullen, zoals stadhouders
zo twintig pond zilver, zes vrouwelijke muildieren, twee mannelijke muildieren, twee
paarden, twee stuks forumkleding, twee stuks privékleding, één stuk badkleding,
honderd aurei, één kok, één muildierdrijver kregen en, als ze geen echtgenotes
hadden, één minnares, in zoverre ze niet zonder deze konden leven. Nadat afstand
was gedaan van het bestuur, zou hij (nl. de stadhouder) de vrouwelijke muildieren,
mannelijke muildieren, paarden, muildierdrijver en de kok teruggeven, de rest zou
hij voor zichzelf mogen houden, als hij goed had gefunctioneerd, maar als hij slecht
had gefunctioneerd, zou hij het in viervoud moeten teruggeven, bovenop de
veroordeling van hetzij verduistering, hetzij afpersing.”
53.2-4
nam cum Antiochiam venisset, ac milites lavacris muliebribus et deliciis vacarent
eique nuntiatum esset, omnes eos comprehendi iussit et in vincula conici
“Want toen hij in Antiochië was gekomen, en de soldaten hun vrije tijd in de
vrouwenbaden en met pleziertjes doorbrachten en dit aan hem was bericht, beval hij
dat zij allemaal opgepakt werden en in de boeien werden geslagen”
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Historia Augusta (ca. vierde eeuw n. Chr.), Heliogabalus
8.6
Lavacrum publicum in aedibus aulicis fecit, simul et Plautini populo exhibuit, ut ex
eo condiciones bene vasatorum hominum colligeret.
“Hij liet een publiek bad in het keizerlijk paleis bouwen, en tegelijk stond hij het
badhuis van Plautinus toe aan het volk, zodat hij hieruit aanbiedingen van
grootgeschapen mannen bijeen bracht.”
25.5-7
cum inter fabulas privatas sermo esset ortus, quanti herniosi esse possent in urbe
Roma, iussit omnes notari eosque ad balneas suas exhiberi et cum iisdem lavit,
nonnullis etiam honestis
“Toen er tussen persoonlijke verhalen een gesprek was ontstaan, hoeveel
liesbreukenlijdenden in de stad Rome zouden kunnen zijn, beval hij dat alles werden
genoteerd en dat zij in zijn baden werden getoond en hij baadde met dezelfde
mensen, zelfs met sommige aanzienlijke mensen”
31.7-8
in balneis semper cum mulieribus fuit, ita ut eas ipse psilothro curaret, ipse quoque
barbam psilothro accurans, quodque pudendum dictu sit, eodem quo mulieres
accurabantur et eadem hora.
“In de badhuizen was hij altijd onder de vrouwen, zodat hij hen zelf zo met
ontharingszalf verzorgde, hij verzorgde ook zijn baard met ontharingszalf, en wat
beschamend om te vertellen is, op dezelfde plek en hetzelfde tijdstip waarop de
vrouwen werden verzorgd.”
Ῥουφῖνος (Rufinus) (eerste – vierde eeuw n. Chr.) in de Anthologia Graeca
5.60
εἰς παρθένον λουομένην

5

Παρθένος ἀργυρόπεζος ἐλούετο, χρύσεα μαζῶν
χρωτὶ γαλακτοπαγεῖ μῆλα διαινομένη·
πυγαὶ δ᾽ ἀλλήλαις περιηγέες εἱλίσσοντο,
ὕδατος ὑγροτέρῳ χρωτὶ σαλευόμεναι·
τὸν δ᾽ ὑπεροιδαίνοντα κατέσκεπε πεπταμένη χεὶρ
οὐχ ὅλον Εὐρώταν, ἀλλ᾽ ὅσον ἠδύνατο.
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“Over een badend meisje

5

Een zilvervoetig meisje baadde zich, terwijl ze het water liet druppelen
over de gouden appels van haar borsten met een huid zoals gestremde melk:
haar geronde billen draaiden naar elkaar,
terwijl ze met een huid vochtiger dan water werden geschud:
haar vliegende hand bedekt haar zeer zwellende
Eurotas niet helemaal, maar zoveel als ze kan.”

5.73
εἰς Ῥοδόκλειάν τινα ἑταίραν ὡραίαν

5

Δαίμονες, οὐκ ᾔδειν ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια,
χερσὶ καταυχενίους λυσαμένη πλοκάμους.
ἱλήκοις, δέσποινα, καὶ ὄμμασιν ἡμετέροισι
μήποτε μηνίσῃς θεῖον ἰδοῦσι τύπον.
νῦν ἔγνων· Ῥοδόκλεια, καὶ οὐ Κύπρις. εἶτα τὸ κάλλος
τοῦτο πόθεν; σύ, δοκῶ, τὴν θεὸν ἐκδέδυκας.
“Over Rhodokleia, een of andere mooie hetaire

5

Goden, ik had niet geweten dat Kythereia zich baadt,
nadat ze met haar handen haar haren over haar nek los heeft gelaten.
Moge u bekoorlijk zijn, meesteres, en wees voor mijn ogen
nooit wraakzuchtig, omdat ze uw goddelijke gedaante zagen.
Ik begrijp het nu: jij bent Rhodokleia, en niet Kypris. Vanwaar dan
deze schoonheid? Jij, mijns inziens, hebt de godin uitgekleed.”

Anthologia Latina 122 (vijfde eeuw n. Chr.)305
Flammea perspicuis coeunt hic lumina lymphis
Dantque novum mixti Phoebus et unda diem.
Denique succedit nostris lux tanta lavacris,
ut cernas nudos erubuisse sibi.
“Schitterende lichten komen hier samen bij heldere wateren
en de Zon en water geven gemengd een nieuwe dag.
Tenslotte trad er zoveel licht onze baden binnen,
dat je zag dat de naakte mensen zich voor zichzelf schaamden.”

Teksteditie: Bücheler, F. & A. Riese (1869), Anthologia Latina sive Poesis Latinae Supplementum I,
Leipzig, nr. 113.
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Appendix 2. Christelijke auteurs over naaktheid in badhuizen
Titus Flavius Clemens (Alexandrinus) (ca. 150 – ca. 215 n. Chr.)
Paedagogus 3.5 - 9
32.1

2

3

33.1

2

3

5

Καὶ δὴ τοῖς μὲν ἀνδράσι τοῖς σφῶν οὐκ ἂν ἀποδύσαιντο προσποίητον αἰσχύνης
ἀξιοπιστίαν μνώμεναι, ἔξεστι δὲ τοῖς βουλομένοις τῶν ἄλλων τὰς οἴκοι
κατακλείστους γυμνὰς ἐν τοῖς βαλανείοις θεάσασθαι· ἐνταῦθα γὰρ ἀποδύσασθαι
τοῖς θεαταῖς ὥσπερ καπήλοις σωμάτων οὐκ
αἰσχύνονται. Ἀλλ' ὁ μὲν Ἡσίοδος
μηδὲ γυναικείῳ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεσθαι
παραινεῖ. Κοινὰ δὲ ἀνέῳκται ἀνδράσιν ὁμοῦ καὶ γυναιξὶ τὰ βαλανεῖα, κἀντεῦθεν
ἐπὶ τὴν ἀκρασίαν ἀποδύονται· “ἐκ τοῦ γὰρ εἰσορᾶν γίνεται
ἀνθρώποις ἐρᾶν”, ὥσπερ ἀποκλυζομένης τῆς αἰδοῦς αὐτοῖς κατὰ τὰ
λουτρά. Αἳ δὲ μὴ εἰς τοσοῦτον ἀπερυθριῶσαι τοὺς μὲν ὀθνείους ἀποκλείουσιν,
ἰδίοις δὲ οἰκέταις συλλούονται καὶ δούλοις ἀποδύονται γυμναὶ καὶ ἀνατρίβονται
ὑπ' αὐτῶν, ἐξουσίαν δοῦσαι τῷ κατεπτηχότι τῆς ἐπιθυμίας < διὰ> τὸ ἀδεὲς τῆς
ψηλαφήσεως· οἱ γὰρ παρεισαγόμενοι παρὰ τὰ λουτρὰ ταῖς δεσποίναις γυμναῖς
μελέτην ἴσχουσιν ἀποδύσασθαι πρὸς τόλμαν ἐπιθυμίας
ἔθει πονηρῷ περιγράφοντες τὸν φόβον.
Καὶ οἱ μὲν παλαιοὶ τῶν ἀθλητῶν γυμνὸν δεικνύναι τὸν ἄνδρα αἰδούμενοι ἐν
διαζώσμασι τὴν ἀγωνίαν ἐκτελοῦντες τὸ αἰδῆμον ἐφύλαττον· αἳ δὲ
ἀποδυσάμεναι ἅμα τῷ χιτῶνι καὶ τὴν αἰδῶ φαίνεσθαι μὲν βούλονται καλαί,
ἄκουσαι δ' ὅμως ἐλέγχονται κακαί· καὶ γὰρ δι' αὐτοῦ καταφαίνεται μάλιστα τοῦ
σώματος τὸ μάχλον τῆς ἐπιθυμίας, καθάπερ τοῖς ὑδεριῶσιν τὸ περιστεγόμενον
<ἐπὶ> τῆς ἐπιφανείας ὑγρόν· τὸ νοσοῦν δὲ ἀμφοῖν ἐκ
τῆς ὄψεως γνωρίζεται. Χρὴ τοίνυν τοὺς ἄνδρας γενναῖον ἀληθείας ὑπόδειγμα
ταῖς γυναιξὶ γινομένους αἰσχύνεσθαι τὰς μετ' αὐτῶν ἀποδύσεις καὶ φυλάττεσθαι
τὰς ὄψεις τὰς ὀλισθηράς· “ὁ γὰρ ἐμβλέψας”, φησί,
“περιεργότερον ἤδη ἥμαρτεν.” Οἴκοι μὲν οὖν τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς οἰκέτας
αἰδεῖσθαι χρή, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ τοῖς λουτροῖς τὰς
γυναῖκας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ἑαυτούς, πανταχοῦ δὲ τὸν λόγον, ὅς ἐστι πανταχοῦ,
καὶ “ἐγένετο ἄνευ αὐτοῦ οὐδὲ ἕν”. Οὕτως γὰρ μόνως ἀπτώς τις
διαμενεῖ, εἰ πάντοτε αὐτῷ συμπαρεῖναι νομίζοι τὸν θεόν.
“(32.1) En zij kleden zich niet uit vóór hun mannen, omdat zij streven naar
voorgewende geloofwaardigheid van zedelijkheid, het is mogelijk voor degenen van
hen die het willen om hen thuis, nadat ze opgesloten zijn, naakt in de baden te
aanschouwen: want daar schamen zij zich niet om zich uit te kleden voor
toeschouwers zoals voor mensenhandelaren. Maar Hesiodos adviseert:
‘niet de huid te verschonen in een vrouwenbad’.
De gemeenschappelijke badhuizen zijn tegelijk geopend voor mannen en voor de
vrouw, daar kleden ze zich uit voor onbeheerstheid: ‘Want vanwege het bekijken
onstaat bij mensen het beminnen’, terwijl zij als het ware de zedelijkheid bij hen
afwassen in de baden. Zij die in die mate het blozen niet verleerd zijn sluiten
vreemdelingen uit, baden naakt samen met hun eigen dienaren en zij kleden zich
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naakt uit voor eigen slaven en worden door hen gewreven, nadat zij kracht aan het
ontduiken van lust hebben gegeven door toedoen van het onbevreesde van het
betasten: want zij die heimelijk worden ingevoerd bij de baden voor hun naakte
meesteressen, weerhouden de oefening om zich uit te kleden met betrekking tot de
durf van de lust
terwijl zij met slecht gedrag de angst begrenzen.
(33.1) En hoewel de atleten van ooit beschaamd waren om een man naakt te tonen,
bewaakten zij in het zedige, terwijl zij een wedstrijd voltooiden. Zij die tegelijk met
hun chiton ook hun zedelijkheid uittrekken willen zich mooi tonen, worden toch als
slecht bewezen: immers ook door het lichaam zelf vertoont zich het wulpse van de
lust, net zoals het vocht dat bij degenen die aan waterzucht lijden de verschijning
bedekt. Want het ziek zijn is bij beiden te herkennen aan de blik. Welnu, het is nodig
dat mannen, als nobel voorbeeld van waarheid aan vrouwen, beschaamd worden om
hun strippartijen met hen en waken voor gladde blikken: ‘Want degene die tamelijk
nieuwsgierig heeft gekeken’, zeggen ze, ‘zondigde al.’ Het is dus nodig thuis zedelijk
te zijn voor ouders en dienaren, op de straten voor degenen die ze tegenkomen, in de
badhuizen voor de vrouwen, op eenzame momenten voor zichzelf, overal voor het
Woord, dat overal is, en ‘zonder hem niets was’. Want alleen zo blijft iemand zonder
val, als hij altijd meent samen met God te zijn.”
Stromateis 4.19
Ναὶ μὴν ∆ίων ὁ φιλόσοφος Λυσιδίκην τινὰ γυναῖκα ἱστορεῖ δι' ὑπερβολὴν αἰδοῦς
αὐτῷ χιτῶνι λούεσθαι, Φιλωτέραν δέ, ὁπότε μέλλοι εἰσιέναι τὴν πύελον, ἡσυχῇ
ἐπαναστέλλεσθαι τὸν χιτῶνα καθ' ὅσον τὰ γυμνὰ τὸ ὕδωρ ἔσκεπεν, εἶτα κατ'
ὀλίγον αὖθις ἀνιοῦσαν ἐπενδύσασθαι. ἦ γὰρ οὐχὶ καὶ βασάνους ἤνεγκεν
ἀνδρείως Λέαινα ἡ Ἀττική; συνειδυῖα αὕτη τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἁρμόδιον καὶ
Ἀριστογείτονα τὴν κατὰ Ἱππάρχου ἐπιβουλὴν οὐδ' ὁπωστιοῦν ἐξεῖπεν εὖ μάλα
στρεβλουμένη. φασὶ δὲ καὶ τὰς Ἀργολικὰς ἡγουμένης αὐτῶν Τελεσίλλης τῆς
ποιητρίας Σπαρτιάτας τοὺς ἀλκίμους τὰ πολέμια φανείσας μόνον τρέψασθαι καὶ
ἐκείναις τὸ ἀδεὲς τοῦ θανάτου περιποιήσασθαι. τὰ ὅμοια λέγει καὶ ὁ τὴν ∆αναΐδα
πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν ∆αναοῦ θυγατέρων ὧδε· “καὶ τότ' ἄρ' ὡπλίζοντο θοῶς
∆αναοῖο θύγατρες πρόσθεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος”, καὶ τὰ ἑξῆς.
“Ja zelfs de filosoof Dion meldt dat een zekere vrouw Lysidika om haar overdaad aan
zedelijkheid in haar chiton baadde, dat Philotera, toen zij het bad in zou gaan, in stilte
haar chiton omhoog trok in zoverre het water haar naakte lichaamsdelen bedekte, om
die daarna binnen korte tijd, terwijl ze omhoog kwam, weer aan te trekken. Verdroeg
Leaina van Attika immers niet ook haar martelingen op mannelijke wijze? Terwijl zij
medeweten had met Harmodios en Aristogeiton en hun bondgenoten aan de
samenzwering tegen Hipparchos, sprak ze op welke manier dan ook niet, hoewel ze
erg goed werd gemarteld. Ze zeggen ook dat de in oorlogszaken moedige Spartanen
op de vlucht sloegen, nadat de Argolische vrouwen, onder leiding van de dichteres
Telesilla, alleen zichzelf getoond hadden en zij onbevreesdheid voor de dood
verwierven. Hetzelfde zegt ook de auteur van de Danais op die manier over de
dochter van Danaos: ‘En toen bewapenden de dochters van Danaos zich snel vooraan
de mooistromende rivier, de heerser Nijl’, enzovoort.’”
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Didascalia Apostolorum (ca. eerste helft van de derde eeuw n. Chr.)
1.6.13
Et iterum cum in foro ambulas, balneas viriles utere, ut non, cum ostendis corpus
tuum revelatum in confusione, et tu in laqueo incidas et †facile† facias mulierem in te
laqueari. Observa ergo ne talia agas, et vivis Deo.
“En wanneer je weer naar het forum wandelt, gebruik het herenbadhuis, zodat niet,
wanneer jij je lichaam toont, nadat je die hebt onthuld in onzekerheid, ook jij in een
valstrik terecht komt en jij het makkelijkt maakt om een vrouw naar jou te
verstrikken. Neem het in acht dat jij zulke dingen niet doet, en jij zult leven volgens
God.”
1.9
Decl<i>na a<u>te<m> e<t> balneum ubi viri labantur, quod superfluum est mulieri.
Nam et si [non] fuerit in civitate vel in regione balneum <muliebre>, in eo balneo ubi
viri labantur mulier fidelis non labetur. Si enim vultum tuum velas ut a<b> alienis
viris non videaris, quomodo nuda cum alienis viris in balneo ingrederis? 2. Si autem
non est balneum muliebre quod utaris, et vis contra naturam cum viris lavari, cum
disciplina et cum reverentia cum mensura labare. 3. In talibus enim valneis non
frequenter lavetur, nec diu lavetur, nec in meridie, sed et, si potest fieri, nec per
<sin>gulos dies; 4. <h>ora autem sit tibi superflue illius valnei decima. Oportet enim
te constitutam fidelem ab omni parte oculorum aspectum et conventionem, quae in
tali balneo fit, fugire.
“Vermijd echter ook het badhuis waar mannen baden, omdat het overdadig is voor
een vrouw. Want ook als er geen vrouwenbadhuis in de stad of in de regio zal zijn,
baadt een gelovige vrouw niet in dit badhuis waar mannen baden. Want als jij je
gezicht bedekt zodat jij niet wordt gezien door vreemde mannen, op welke manier ga
jij dan naakt een badhuis met vreemde mannen binnen? 2. Als er echter geen
vrouwenbadhuis is dat je zou kunnen gebruiken, en jij wil tegen de natuur in met
mannen baden, baad dan met discipline en met schroom (en) met mate. 3. Want in
zulke badhuizen wordt er niet herhaaldelijk gebaad, wordt er noch lange tijd gebaad,
noch in de middag, maar ook, als het kan gebeuren, nog op afzonderlijke dagen; 4.
laat er echter voor jou een seizoen zijn, wees overdadig op het tiende uur van dat
badhuis. Want het is nodig dat jij als vaste gelovige, bekeken door elk deel van de
ogen, ook de massa, die in zo’n badhuis is, ontvlucht.”
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Thascius Caecilius Cyprianus († 258 n. Chr.),
De habitu virginum 19
Quid vero quae promiscuas balneas adeunt quaeque oculis ad libidinem curiosis
pudori ac pudicitiae corpora dicata prostituunt? Quae cum viris adque viros nudae
vident turpiter ac videntur, nonne ipsae inlecebram vitiis praestant? Non ad
corruptelam et iniuriam suam desideria praesentium sollicitant et invitant? Viderit,
inquis, qua illuc mente quis veniat, mihi tantum reficiendi corpusculi cura est et
lavandi. Non te purgat ista defensio nec lasciviae et petulantiae crimen excusat.
Sordidat lavatio ista, non abluit, nec emundat membra sed maculat. Inpudice tu
neminem conspicis, sed ipsa conspiceris inpudice: oculos tuos turpi oblectatione non
polluis, sed dum oblectas alios, ipsa pollueris. Spectaculum de lavacro facis, theatro
sunt foediora quo convenis. Verecundia illic omnis exuitur, simul cum amictu vestis
honor corporis ac pudor ponitur, denotanda et contrectanda virginitas revelatur. Iam
nunc considera an cum vestita est verecunda sit inter viros talis quae ad
inverecundiam profecit audacia nuditatis.
“En dan zij die gemengde badhuizen binnengaan en die hun aan schaamte en
kuisheid gewijde lichamen blootgeven voor nieuwsgierige ogen om lust? Zij die bloot
schandelijk samen met mannen worden gezien en kijken naar mannen, verschaffen zij
dan niet zelf verleiding tot zondes? Hitsen zij en sporen zij niet de verlangens van de
aanwezigen aan tot hun verderf en ontering? ‘Laat zien’, zeg jij, ’wie met welke
bezinning daarheen komt, voor mij is er slechts de zorg om mijn arme lichaam te
verfrissen en te wassen.’ Die verdediging spreekt jou niet vrij en rechtvaardigt de
schuld van uitgelatenheid niet. Dat soort baden bevuilt, het maakt niet schoon, noch
reinigt het de ledematen grondig, maar het bezoedelt. Jij bekijkt niemand onzedelijk,
maar jij wordt zelf onzedelijk bekeken: jij onteert jouw ogen niet met schandelijk
genot, maar terwijl jij anderen genot verschaft, wordt je zelf onteerd. Jij maakt van het
bad een schouwspel, afschuwelijker dan het theater zijn de plekken waar jij
samenkomt. Daar wordt alle schroom uitgetrokken, tegelijk met het bovenkleed van
je kleding wordt de eerzaamheid van je lichaam en je schaamte neergelegd, je
maagdelijkheid wordt onthuld om aandachtig bekeken te worden en om betast te
worden. Overweeg nu dan of, wanneer zij gekleed is, zo’n vrouw zedig is tussen
mannen, die schaamteloosheid teweegbrengt door haar brutaliteit van naaktheid.”
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Eusebius Sophronius Hieronymus (ca. 345 – 419/420 n. Chr.),
Epistula 107 (aan Laeta, ca. 403 n. Chr.), 11
Si quando ad suburbana pergis, domi filiam non relinquas; nesciat sine te nec possit
vivere; cum sola fuerit, pertremescat. Non habeat conloquia saecularium, non
malarum virginum contubernia, non intersit nuptiis servulorum nec familiae
perstrepentis lusibus misceatur. Scio praecepisse quosdam, ne virgo Christi cum
eunuchis lavet, ne cum maritis feminis, quia alii non deponant animos virorum, aliae
tumentibus uteris praeferant foeditatem. Mihi omnino in adulta virgine lavacra
displicent, quae se ipsam debet erubescere et nudam videre non posse. Si enim
vigiliis et ieiuniis macerat corpus suum et in servitutem redigit, si flammam libidinis
et incentiva ferventis aetatis extinguere cupit continentiae frigore, si adpetitis
sordibus turpare festinat naturalem pulchritudinem, cur e contrario balnearum
fomentis sopitos ignes suscitat? (tekst via Loeb Online)
“Als jij je ooit op weg begeeft naar de landgoederen bij Rome, laat je dochter niet
thuis (nl. in Rome) achter; laat haar niet weten en stel haar niet in staat om zonder jou
te leven; wanneer ze alleen zal zijn, hoort ze hevig te beven. Laat haar geen
gesprekken voeren met heidenen, noch hechte vriendschappen met ondeugdelijke
meisjes, noch moet zij bruiloften van slaven bijwonen, noch moet zij meedoen aan
veel lawaai makende spelletjes van de huishouding. Ik weet dat enkelen hebben
aanbevolen dat een maagd van Christus niet met eunuchen, noch met getrouwde
vrouwen baadt, omdat sommige eunuchen hun mannelijke verlangens niet kunnen
opgeven, sommige vrouwen met opzwellende buiken tonen lelijkheid. Mij bevallen
de baden helemaal niet bij een volwassen maagd, die zich om haar eigen naaktheid
hoort te schamen en niet hoort te kunnen zien. Want als zij haar lichaam kwelt en in
ondergeschiktheid brengt met doorwaakte nachten en periodes van vasten, als zij
verlangt om de vlam van de lust en prikkels van de gloeiende jeugd te blussen met de
kou van ingetogenheid, als zij bespoedigt om haar natuurlijke schoonheid te onteren
door begeerde verachtelijkheden, waarom zou ze daarentegen dan onder de as
smeulende vuren aanwakkeren met de spaander brandhout van de badhuizen?”

Aurelius Augustinus (354 – 430 n. Chr.)
Confessiones 2.3.6
Sed ubi sexto illo et decimo anno, interposito otio ex necessitate domestica, feriatus ab
omni schola cum parentibus esse coepi, excesserunt caput meum vepres libidinum, et
nulla erat eradicans manus. quin immo ubi me ille pater in balneis vidit pubescentem
et inquieta indutum adulescentia, quasi iam ex hoc in nepotes gestiret, gaudens matri
indicavit, gaudens vinulentia in qua te iste mundus oblitus est creatorem suum et
creaturam tuam pro te amavit, de vino invisibili perversae atque inclinatae in ima
voluntatis suae.
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“Maar toen in dat zestiende jaar, nadat een pauze was ingelast vanwege een benarde
thuissituatie, ik begon om vrij van alle onderwijs samen met mijn ouders te zijn,
bereikten de doornstruiken der losbandigheden mijn hoofd, en er was geen hand die
ze eruit trok. Ja zelfs toen hij, mijn vader, in het badhuis zag dat ik een volwassen
man aan het worden was en voorzien was van de onrustige jeugdigheid, alsof hij
hierdoor al blij was met het oog op kleinkinderen, meldde hij het verheugd aan mijn
moeder, verheugd door drankzucht waarin die wereld jou, haar schepper, is vergeten
en jouw schepping in plaats van jou beminde, door de onzichtbare wijn van haar wil,
verdorven en dalend naar het laagste.”
De Civitate Dei 14.17
Ex hoc omnes gentes, quoniam ab illa stirpe procreatae sunt, usque adeo tenent
insitum pudenda velare ut quidam barbari illas corporis partes nec in balneis nudas
habeant sed cum earum tegimentis lavent. Per opacas quoque Indiae solitudines, cum
quidam nudi philosophentur, unde gymnosophistae nominantur, adhibent tamen
genitalibus tegmina, quibus per cetera membrorum carent.
“Vanaf toen leven alle volkeren, aangezien zij vanaf die oorsprong voortgebracht zijn,
zozeer ononderbroken aangeboren na om hun schaamdelen te bedekken, dat
sommige barbaren die delen van hun lichaam ook niet naakt in de baden houden,
maar zich met hun bedekkingen wassen. Ook in duistere, afgelegen streken van
India, wanneer sommigen naakt filosoferen, vanwaar zij gymnosophisten worden
genoemd, gebruiken zij toch bedekkingen voor hun geslachtsdelen, die wat betreft de
rest van hun ledematen ontbreken.”
De Doctrina Christiana 3.12.25
Nec, si flagitiose in conviviis temulentorum et lascivorum nudantur corpora,
propterea in balneis nudum esse flagitium est.
“En daarom, als de lichamen van dronken en wellustige mensen eerloos worden
ontbloot, is het geen schande om naakt in de badhuizen te zijn.”
De Natura Boni contra Manicheos 23
tamquam si nudus homo in foro deambulet, quod non offendit si in balneo videatur.
“Zoals wanneer een man naakt een wandeling maakt over het forum, wat geen
aanstoot geeft als hij zich in het badhuis vertoont.”
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Sidonius Apollinaris (430/431 – na 480 n. Chr.), Epistula 2.2.6
non hic per nudam pictorum corporum pulchritudinem turpis prostat historia, quae
sicut ornat artem, sic devenustat artificem.
“Hier biedt zich geen schandelijk verhaal aan door de naakte schoonheid van
geverfde lichamen, dat weliswaar de kunst eerst, maar de kunstenaar misvormt.”
Socrates Scholasticus (ca. 380 – ca. 440 n. Chr.),
Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία (Historia Ecclesiastica) 4. 31
Χρόνῳ δὲ ὕστερον τῇ γαμετῇ τοῦ βασιλέως Οὐαλεντινιανοῦ Σευήρᾳ γνωρίμη
καθίσταται, καὶ συνεχεῖς ἐποιεῖτο πρὸς τὴν βασίλισσαν τὰς συντυχίας· ἐπεὶ δὲ
ἐκρατύνθη ἡ συνήθεια, ἤδη καὶ συνελούετο αὐτῇ. Ὡς οὖν ἴδεν αὐτὴν λουομένην
τὴν Ἰουστίναν ἡ Σευήρα, ἠράσθη τοῦ κάλλους τῆς παρθένου· καὶ πρὸς τὸν
βασιλέα διεξῄει περὶ αὐτῆς, ὡς οὕτως εἴη θαυμαστὸν ἔχουσα κάλλος ἡ παρθένος
ἡ τοῦ Ἰούστου θυγάτηρ, ὡς καὶ αὐτὴν, καίτοι γυναῖκα οὖσαν, ἐρασθῆναι τῆς
εὐμορφίας αὐτῆς. Ὁ δὲ βασιλεὺς ταμιευσάμενος τὸν τῆς γυναικὸς λόγον,
ἀγαγέσθαι τὴν Ἰουστίναν ἐβουλεύσατο, μὴ ἐκβαλὼν τὴν Σευήραν, ἀφ' ἧς αὐτῷ
Γρατιανὸς ἐγεγόνει, ὃν μικρὸν ἔμπροσθεν ἀνηγορεύκει βασιλέα. Νόμον οὖν
ὑπαγορεύσας δημοσίᾳ προτίθησι κατὰ πόλεις, ὥστε ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ δύο
νομίμους ἔχειν γυναῖκας.
“Een tijdje later werd ze een goede bekende van Severa, de echtgenote van keizer
Valentinianus, en ze regelde vaak toevallige ontmoetingen met de keizerin: nadat de
band was versterkt, baadde zij ook al samen met haar. Toen Severa dus Iustina zag,
terwijl ze baadde, had zij de schoonheid van de jongedame lief: en zij sprak
uitgebreid over haar tegen de keizer, dat de jongedame, de dochter van Iustus, zo
wonderbaarlijk was, omdat ze schoonheid bezat, dat ook zij, hoewel ze een vrouw
was, de schoonheidskenmerken van haar liefhad. Nadat de keizer de beschrijving van
de jongedame gecontroleerd had, wilde hij Iustina huwen, zonder van Severa te
scheiden, zij had voor hem Gratianus gebaard, die hij kort daarvoor uitriep tot
augustus. Nadat hij dus een wet had ingediend op staatsbevel, maakte hij openlijk
bekend in de steden, dat het mogelijk was voor wie dat wilde om twee wettige
echtgenotes te hebben.”
Constitutiones Apostolorum (ca. 375 n. Chr.)
1.6.13-14
13. Περιπατῶν δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ λούσασθαι βουλόμενος, χρήσῃ βαλανείῳ
ἀνδρείῳ, ἵνα μὴ διὰ τὸ ἐπιδεικνύναι σε σῶμα ἐν ἀσχήμῳ ἀποκαλύψει γυναιξὶν ἢ
θεάσασθαι θέαν οὐχ ἁρμόζουσαν ἀνδράσιν ἢ σὺ παγιδευθῇς ἢ παγιδεύσῃς ἐπὶ
σαυτῷ. 14. Φυλάσσου οὖν τὰ τοιαῦτα, ἵνα μὴ λάβῃς βρόχους τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ.
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“Wanneer je rondloopt over het plein en je wil gaan baden, dan moet je het
mannenbadhuis gebruiken, zodat je niet door het tonen van je lichaam in een
schaamtevolle onthulling voor een vrouw of door het zien van een schouwspel dat
niet geschikt is voor mannen, hetzij in een val terecht komt, hetzij een val voor jezelf
zet. Pas daarom op voor zulke dingen, zodat jou geen vallen voor je eigen ziel
overkomen.”
1.9
Περιίστασο καὶ τὴν ἐν βαλανείῳ μετὰ ἀνδρῶν ἄτακτον γινομένην λοῦσιν· πολλὰ
γὰρ τὰ δίκτυα τοῦ πονηροῦ. ἀνδρόγυνον γυνὴ πιστὴ μὴ λουέσθω· εἰ γὰρ
περικαλύπτεται τὸ πρόσωπον τὴν ἀπ᾽ ἀλλοτρίων ἀνδρῶν ὄψιν μετὰ ἀιδοῦς
κρύπτουσα, πῶς γυμνὴ μετὰ ἀνδρῶν ἡ τοιαύτη εἰς λουτρὸν εἰσελεύσεται;
2. Γυναικείου δὲ ὄντος βαλανείου, εὐτάκτως μετὰ ἀιδοῦς μεμετρημένως λουέσθω.
3. Μὴ περισσοτέραν δὲ λοῦσιν ποιείσθω, μηδὲ πολλὴν μηδὲ πολλάκις μηδὲ ἐν
μέσῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν μηδὲ καθ᾽ ἡμέραν. 4. Ὥρα δέ σοι ἔστω τακτὴ ἡ
τῆς καιρολουσίας δεκάτη· δεῖ γάρ σε πιστὴν οὖσαν ἐκ παντὸς καὶ πάντοτε τὴν
πολυόφθαλμον περιεργίαν φεύγειν.
“Wend je ook af van het baden in het badhuis met mannen, dat onfatsoenlijk is: want
velen zijn de netten van het kwade. Een gelovige vrouw moet niet baden met een
hermafrodiet: want als zij haar gezicht bedekt, terwijl zij haar uiterlijk van andermans
mannen verbergt, hoe kan zij dan naakt met andere mannen op die manier een bad
betreden? Wanneer het een vrouwenbad is, laat haar dan gedisciplineerd, met
schaamte en gematigd baden. Laat haar niet overmatig badbeurten doen, noch veel,
noch vaak, noch middenop de dag, maar als het mogelijk is ook niet overdag. Laat
voor jou het tiende uur voor het schoonmaakbad zijn: want het is nodig dat jij, omdat
je gelovig bent, van alles en overal de veelogige nieuwsgierigheid ontvlucht.”
Ambrosius van Milaan (340 – 397 n. Chr.), De officiis 1.18.79
Denique si casu aperiantur hae partes, confunditur verecundia, si studio, impudentia
aestimatur. Unde et filius Noe Cham offensam retulit, quia nudatum videns patrem
risit; qui autem operuerunt patrem, acceperunt benedictionis gratiam. Ex quo mos
vetus et in urbe Roma, et in plerisque civitatibus fuit, ut filii puberes cum parentibus,
vel generi cum soceris non lavarent, ne paternae reverentiae auctoritas minueretur;
licet plerique se et in lavacro quantum possunt tegant, ne vel illic ubi nudum totum
est corpus, huiusmodi intecta sit portio.
“Kortom, als deze delen per toeval worden ontbloot, wordt de zedelijkheid in de war
gebracht, indien het met opzet is, wordt het beschouwd als schaamteloosheid.
Daarom bracht ook Cham, de zoon van Noach, ongenade over zichzelf, omdat hij zijn
vader uitlachtte, toen hij die ontbloot zag; maar zij die hun vader bedekten, verkregen
de gunst van de zegening. Daardoor was het ook een oud gebruik in de stad Rome,
en tevens in de meeste steden, dat volwassen zonen niet met hun vader, of
schoonzonen met hun schoonvader gingen baden, om het gezag van het vaderlijk
respect niet te verzwakken; ook al bedekken de meesten zich en in het badhuis zoveel
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als ze dat kunnen, zodat zelfs niet daar waar het hele lichaam naakt is, het
geslachtsdeel zodanig onbedekt is.”
Johannes Chrysostomus (ca. 349 – 407 n. Chr.)
Homilia in Mattheo 81.4
Τί οὖν τὸ αἴτιον; Ἐν πολλοῖς οὕτω γυμνουμένοις γυμνοῦνται, διόπερ οὐδὲ
αἰσχύνονται, καθάπερ οὐδὲ ἐν τοῖς βαλανείοις ἡμεῖς.
“Wat is dan de reden? Zij worden op die manier ontbloot tussen velen die naakt zijn,
waardoor zij zich niet schamen, evenals wij ons ook niet schamen in het badhuis.”
Homilia Epistula Prima ad Timotheum 2.4
Νῦν μὲν γὰρ, ἂν ταῦτα ἀπῇ, γυμνὸς τῆς δόξης ἔσται, ἐκεῖ δὲ οὐχ οὕτως. Ἐν γοῦν
βαλανείοις γυμνοὺς ὁρῶμεν ἐντίμους καὶ ἀτίμους, ὁρῶμεν δὲ καὶ φαύλους.
“Nu immers, zijn deze dingen afwezig, hij zal ontbloot van roem zijn, daar niet op die
manier. In het badhuis zien we in elk geval de belangrijke en onbelangrijke mensen
naakt, we zien ze namelijk als gewone mensen.”
Homilia Epistula ad Ephesios 15.2
Εἶτα ἐν βαλανείῳ ἐὰν δέῃ προελθεῖν, μώλωπες κατὰ τῶν νώτων γυμνουμένης
αὐτῆς, καὶ τεκμήρια περιφέρει τῆς ὠμότητος.
“Als het vervolgens nodig is om in het badhuis verder te gaan, draagt zij blauwe
plekken op haar schouders, terwijl zij naakt is, ook als tekens van wreedheid rond.”
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Quodvultdeus (eerste helft van de vijfde eeuw n. Chr.),
Liber promissionum et praedictorum Dei 4, Dimidium temporis 6.9
Nostris quoque temporibus, Aspare v. c. cons. Karthagine constituto, hoc signum
diabolicum monstruosumque quod illic accidit quis illius patriae civis ignorat?
Quaedam iuvencula Araba natione, ancillae Dei habitum gestans, cum in balneo
lavans simulacrum quoddam Veneris impudicae respiceret et seipsam, eique se
consimilans, ut domicilium se diabolo praebuit. Statim ille leo qui rugiens circuit,
quem quaerebat invenit. Meatus igitur gutturis ipsius occupans, nullum cibum
nullumque potum traiciens per LXX ferme dies totidemque noctes, ieiunium sibi
diabolus ex capto possessoque vase exhibuit.
“Welke burger van dit vaderland kent namelijk niet dat duivels en afschuwelijk
wonder dat daar gebeurde in onze tijd, toen consul Aspar306, een vir clarissimus, te
Carthago gevestigd was? Een zeker meisje van Arabische afkomst, een dienares van
God die het habijt droeg, toen zij badend in het badhuis omkeek naar een zeker
standbeeld van een onzedelijke Venus en naar haarzelf, en terwijl ze die imiteerde,
zoals ze zich als een woonplek voor een duivel aanbood. Meteen ging die rond,
brullend als een leeuw, hij vond wat hij zocht. Hij nam de opening van haar eigen
keel in bezit, die geen eten en drinken liet passeren gedurende ongeveer zeventig
dagen en net zoveel nachten, de duivel veroorzaakte een vastenperiode vanuit zijn
ingenomen en bezeten vat.”
Leontius van Neapolis (ca. 590 – ca. 650 n. Chr.), Vita Simeoni Salos 35
Ἐν μιᾷ οὖν θεασάμενος τοῦτον κατατετηγμένον ἐκ τῆς ἀσκήσεως (ἦν γὰρ
ἀπόπασχα, καὶ ἦν ποιήσας ἄσιτος τὰς ἁγίας νηστείας πάσας) ὁ προμνημονευθεὶς
ἐνάρετος Ἰωάννης ὁ θεοφιλὴς, ὁ καὶ τὸν βίον αὐτοῦ ἡμῖν ὑφηγησάμενος, καὶ
συμπαθήσας, καὶ θαυμάσας τὴν ἄφατον αὐτοῦ σκληραγωγίαν, καίπερ ἐν πόλει
τυγχάνοντος, καὶ γυναιξὶν καὶ ἀνθρώποις συναναστρεφομένου, βουληθεὶς ὡς ἐν
τάξει παιγνιδίου ἀνακτήσασθαι αὐτοῦ τὸ σῶμα, λέγει αὐτῷ· “Ἔρχῃ λούειν,
Σαλέ.” Λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος λέγων· “Nαί. Ἄγωμεν, ἄγωμεν”, καὶ σὺν τῷ λόγῳ
ἀποδύεται τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἐπετέθη αὐτὸ εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, δήσας
αὐτὸ εἰς αὐτὴν, ὡς φακίολιν. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ κῦρις Ἰωάννης· “Φόρεσον, ἀδελφὲ,
ἐπεὶ ὄντως ἐὰν γυμνὸς περιπατεῖς, ἐγὼ μετὰ σοῦ οὐκ ἔρχομαι. Λέγει αὐτῷ ὁ
ἀββᾶς Συμεών· “Ὕπαγε, ἔξηχε, ἐγὡ ἔργον πρὸ ἔργου ἐποίησα, εἰ δὲ οὐκ ἔρχῃ,
ἰδοὺ ἐγὼ προλαμβάνω σε μικρὸν.” Καὶ ἀφεὶς αὐτὸν προέλαβεν ὀλίγον. Δύο οὖν
λουτρὰ ἦσαν ἐγγίζοντα ἀλλήλοις, ἓν ἀνδρῶν, καὶ ἓν γυναικεῖον. Εἴασεν οὖν τὸ
τῶν ἀνδρῶν ὁ Σαλὸς, καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ γυναικεῖον ἑκουσίως. Ἔκραζεν οὖν αὐτῷ
ὁ κῦρις Ἰωάννης· “Ποῦ ὑπάγεις Σαλέ; μεῖνον, τῶν γυναικῶν ἐστιν ἐκεῖνο.”
Στραφεὶς ὁ θαυμάσιος, λέγει αὐτῷ· “Ὕπαγε, σὺ ἔξηχε, ἐκεῖ θερμὸν καὶ νερὸν, καὶ
ὧδε θερμὸν καὶ νερόν. Καὶ τί ποτε περισσὸν οὔτε ἐκεῖ, οὔτε ὧδε ἔνι.” Καὶ δραμὼν,
εἰσῆλθεν ἀναμέσον τῶν γυναικῶν, ὡς ἐπὶ Kυρίου τῆς δόξης. Ὥρμησαν δὲ πᾶσαι
κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ τύπτουσαι αὐτὸν ἐξήνεγκαν. Ἠρώτησεν οὖν αὐτὸν ὁ θεοφιλὴς
διάκονος, ὅτε ὅλον τὸν βίον αὐτοῦ ἐξεῖπεν αὐτῷ· “Διὰ τὸν Kύριον, Πάτερ, πῶς
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ᾐσθάνου σεαυτὸν, ὡς εἰσῆλθες εἰς τὸ λουτρὸν τὸ γυναικεῖον;”. Λέγει αὐτῷ·
“Πίστευσον, τέκνον, ὥσπερ ξύλον μετὰ ξύλων, οὕτως κἀγὼ ἤμην τότε. Οὔτε γὰρ
ὅτι σῶμα ἐφόρουν, οὐδὲ ὅτι εἰς σώματα εἰσῆλθον, ᾐσθανόμην. Ἀλλ᾽ ὅλος μου ὁ
νοῦς εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ ἦν, καὶ ἐξ αὐτοῦ οὐκ ἀπέστην.” Τὰ μὲν γὰρ τῶν αὐτοῦ
πραγμάτων ὁ δίκαιος ἐπετέλει διὰ σωτηρίαν καὶ συμπάθειαν τῶν ἀνθρώπων, τὰ
δὲ ἵνα ἐπικαλυφθῶσιν αὐτοῦ τὰ ἐπιτηδεύματα.
“Dus op een dag, nadat de eerdergenoemde, deugdige Johannes, de Godgeliefde, die
ons ook over diens leven verteld heeft, hem uitgeput door zijn ascese had gezien
(want het was de tijd na Pasen, en het was hele heilige vasten was zonder eten
gedaan), nadat hij ook medelijden had, nadat hij ook de onbeschrijfbare, strenge
leefwijze van hem bewonderd had, hoewel hij zich in de stad bevond, terwijl hij
tussen vrouwen en mannen leefde, toen hij wilde dat diens lichaam op een speelse
manier werd opgefrist, zei hij tegen hem: ‘Kom mee baden, Dwaas.’ Die zei sprekend
tegen hem: ‘Ja, laten we gaan, laten we gaan’. En tegelijk met dat antwoord trok hij
zijn kleding uit, en plaatste die zelf op zijn hoofd, nadat hij die zelf hierop zoals een
tulband gebonden had. En meester Johannes zei tegen hem: ‘Kleed je aan, broeder,
want als jij echt naakt gaat rondlopen, ga ik niet met jou mee.’ Vader Simeon zei tegen
hem: ‘Vooruit, idioot, ik deed moeite eerder dan de moeite, als jij niet komt, neem ik
een stukje van de tocht voor op jou.’ En hij nam een kleine voorsprong op hem, toen
hij wegging. Er waren dus twee baden, die dicht bij elkaar lagen, één voor mannen en
één voor vrouwen. De Dwaas liet dus die van de mannen begaan, en snelde op eigen
wil naar die van de vrouwen. Meester Johannes riep hem dus naar hem: ‘Waar ga je
naartoe Dwaas? Blijf hier, dat is het vrouwenbad!’. Toen de wonderbaarlijke zich had
omgedraaid, zei hij tegen hem: ‘Vooruit, jij idioot, daar is namelijk het water warm,
maar hier is het water ook warm. En welke is soms buitengewoon groot, noch daar,
noch op deze wijze hier.’ En nadat hij gerend had, kwam hij in het midden van de
vrouwen, als het ware op de glorie van de Heer. Alle vrouwen vielen hem aan, en
gooiden hem eruit, terwijl ze hem sloegen. De Godgeliefde diaken vroeg hem dus,
toen hij aan hem over diens hele leven vertelde: ‘Omwille van de Heer, Vader, hoe
voelde je je, toen je in het vrouwenbad kwam?’. Hij zei tegen hem: ‘Geloof me, kind,
zoals hout tussen hout, op die manier was ík toen namelijk: ik voelde immers noch
dat ik een lichaam bekeek, noch dat ik tussen lichamen kwam. Mijn gehele verstand
was echter gericht op het werk van God, en ik was niet afwezig daarvan.’ Sommige
van zijn daden volbracht de rechtvaardige omwille van redding en medelijden met de
mensen, andere om zijn gewoontes te verbergen.”
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Appendix 3. Afbeeldingen

Afb. 1 (links): Mozaïek uit het unctorium van de vierde-eeuwse Villa Romana del Casale bij
Piazza Armerina (Sicilië). Bovenaan de afbeelding wordt een badgast ingeoliet; onderaan de
afbeelding staan twee dienaren genaamd Titus en Cassius.
Afb. 2 (rechts): Detailweergave van de dienaar Titus, wiens onderlichaam bedekt wordt met
een kleed.
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Afb. 3: Muurschildering van een naakte, badende vrouw uit ruimte E-33 van het
opgegraven badhuis bij Piazza dei Cinquecento in Rome, zwart-wit afbeelding.
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Afb. 4: Mozaïek met sportende vrouwen (ook wel bekend als “The Bikini Girls”) uit
ruimte 38 van de vierde-eeuwse Villa Romana del Casale bij Piazza Armerina
(Sicilië).

Afb. 5: Een set van vier bronzen strigiles met ijzeren handvaten uit ca. 80 n. Chr.,
gevonden in een graf aan de Voorstadslaan in Nijmegen (Museum het Valkhof, inv.
nr. PDB.1988.7.ULP.1982.437.mt).
105

Afb. 6: Lourens Alma-Tadema, Een bad (Een antiek
gebruik, De fontein, Un Bain Romain), 1876, opus
CLXV, Hamburger Kunsthalle (Hamburg).
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Afb. 7: Lourens Alma-Tadema, Een balneatrix, 1876, opus CLXIX, privécollectie.
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Afb. 8: Lourens Alma-Tadema, Een balneator, 1877, opus CLXXVI, privécollectie.

108

Afb. 9: Lourens Alma-Tadema, Huidkrabbers en sponzen, 1879, opus CXCVII,
British Museum (Londen).
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Afb. 10: Lourens Alma-Tadema, In het tepidarium, 1881, opus CCXXIX,
Lady Lever Art Gallery (Port Sunlight).
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Afb. 11: Lourens Alma-Tadema, Apodyterium, 1886, opus CCLXXIV, privécollectie.
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Afb. 12: Lourens Alma-Tadema, Het frigidarium, 1890, opus CCCII, privécollectie.
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Afb. 13: Lourens Alma-Tadema, De baden van Caracalla (Thermae Antoninianae), 1899,
opus CCCLVI, privécollectie.
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Afb. 14: Lourens Alma-Tadema, Een geliefde gewoonte, 1909, opus CCCXCI,
Tate Gallery (Londen).
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Afb. 15: Théodore Chassériau, Tepidarium, 1853, Musée d'Orsay (Parijs).
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Afb. 16: Fyodor Bronnikov, In de Romeinse baden, 1865, huidige locatie onbekend.
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Afb. 17: Giuseppe Barbaglia, Pompejaans bad, 1871 – 1872,
Accademia di Belle Arti di Brera (Milaan).
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Afb. 18: John William Godward, Een Pompejaans bad, 1890, privécollectie.
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Afb. 19: scène uit Spartacus (1960), waarin Antoninus zijn meester Crassus aankleedt.

Afb. 20: scène uit Spartacus (1960), waarin Crassus en Caesar in gesprek zijn met Gracchus.
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Afb. 21: scéne uit Satyricon (1969), waarin Encolpius in het badhuis naar Ascyltus loopt.

Afb. 22: scène uit Satyricon (1969), waarin een naakte menigte in Trimalchio’s bad staat.
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Afb. 23: scène uit Thermae Romae (2012), impressie van mannen in een Romeins badhuis.

Afb. 24: scène uit Thermae Romae (2012), hoofdpersoon Lucius staat naakt
in een Japans badhuis.
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Afb. 25: scène uit I, Claudius (1976), waarin Julia en Antonia worden verzorgd.

Afb. 26: scène uit I, Claudius (1976), waarin Drusus en Tiberius in het badhuis zitten.
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Afb. 27: scène uit Rome (2005), waarin Marcus Antonius buiten wordt verzorgd.

Afb. 28: scène uit Plebs (2013), waarin hoofdpersonages Marcus, Stylax en Grumio
in een Romeins badhuis zitten.
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Afb. 29: scène uit Plebs (2013), waarin hoofdpersonage Marcus zijn handdoek heeft
uitgeleend aan het personage Cassius.
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