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VOORWOORD
–––––––––––––––––––

VERRADERLIJK
HERKENBAAR
OF SUBTIEL
ANDERS?

D

ertig seconden. Zoveel roezemoes- of al dan
niet onderdrukte lachtijd gun ik mijn studenten wanneer ik tijdens de colleges geschiedenis van de oudheid voor het eerst het onderwerp seks
en erotiek behandel. Om er vervolgens op te wijzen
dat dit bij uitstek een ‘moeilijk’ thema is. Waar woorden en concepten heel andere inhouden dekken dan
wij er doorgaans mee verbinden. Waar status en reputatie steeds weer de bovenhand krijgen op psychologie of innerlijke beleving. Waar afbeeldingen vaak
iets heel anders verbeelden dan een hedendaagse
toeschouwer erin wil zien. “Kijk en lees maar, er staat
niet wat je denkt dat er staat.”

muziek. Hun keuzes bewijzen dat ze al een aantal
jaren op de teller hebben, want veruit het merendeel
van de geciteerde songs behoort tot de jaren tachtig
of negentig van de vorige eeuw. Zo dateert het pareltje Don’t be silly, put a condom on your willy van de
Belgische meidengroep Def Dames Dope alweer uit
1994. Het roept reminiscenties op aan jaren van intense aids-preventie en 'zet hem op'-campagnes van
Mieke Vogels in de tijd toen Groen nog Agalev heette. Of je met een dergelijke verwijzing een jong publiek kan bereiken, is maar zeer de vraag. Wie vandaag wil choqueren met songteksten, vindt een rijk
arsenaal bij rappers: berucht, jong en succesvol. Een
zekere schroom weerhoudt me ervan voorbeelden te
citeren. En ook wel, het aantal jaren op mijn teller.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de auteurs van
Roma Intima aan deze methodologische waarschuwingen grondig lak hebben. In een orgie van lust
en herkenning gaan alle remmen los. Moderne
categorieën als lesbisch, homo, biseksueel en transgender prijken vrolijk in de inhoudstafel; Romeinse
schoonheidsidealen (en de obsessie met het tegendeel ervan) blijken verbazingwekkend parallel met
onze voor- of afkeuren; en na een een overvloedige
cataloog van seks in al zijn vormen en kleuren volgt
nog een portie Romeinse toilethumor, inclusief een
merkwaardige sectie over flatulentie. Bij de keuze
van de titels hebben beide auteurs zich laten leiden
door songteksten en titels uit de wereld van de pop-

Schijn bedriegt. Bij nader inzicht blijken de keuze en
de opzet van Bert Gevaert en Johan Mattelaer doordacht en weloverwogen. Gepromoveerd op Romeinse
mentaliteitsgeschiedenis, met een doctoraat dat een
stevige portie literaire theorie omvatte, weet Gevaert
als geen ander de ‘weerbarstige’ antieke teksten te
contextualiseren en naar de huidige tijd te vertalen.
Als immer nieuwsgierig cultuurhistoricus is Gevaert van vele markten thuis: zijn antropologische
ervaring in Mongolië heeft zijn kijk op ‘vreemde’
culturen ongetwijfeld verrijkt en verruimd. Als uroloog en kunstverzamelaar is Johan Mattelaer grondig
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vertrouwd met opvattingen over seks zoals die door
de eeuwen heen bestonden. Seksualiteit en erotiek
zijn voor hem nauw verweven met religie, kunst en
cultuur in de ruimste zin van het woord. Op reis of
in de medische praktijk moeten beide heren haast
dagelijks hebben ervaren wat een bekend Vlaams
politicus onlangs aldus verwoordde: “Vraag aan een
antropoloog wat de basis is van elk menselijk samenleven, en de kans is groot dat hij of zij zal zeggen: de
manier waarop seksuele relaties – en dus de voortplanting – worden georganiseerd.” 1

omstandig lemma vol geleerde referenties gepubliceerd, onder de titel porde. Alleen ingewijde lezers
beseffen dat het om een uitvoerige behandeling
gaat van wat Gevaert en Mattelaer plastischer als “de
schaamte van scheten” betitelden.2 Bij mijn weten
is wat hier voorligt de meest uitvoerige behandeling
van het fenomeen in ruim zestig jaar: een cultuurhistorisch gegeven dat te vaak over het hoofd werd
gezien. Strange Tales and Surprising Facts is de ondertitel van nu reeds vier succesvolle boeken bij het gerenommeerde Oxford University Press3 – recensenten
hebben niet geaarzeld deze verzamelingen van anekdotes intriguing and often delightful te noemen.

Wie aan de lectuur begint, zal algauw merken dat de
auteurs op een speelse manier heel serieuze onderwerpen belichten. Voortdurend wordt de lezer erop
gewezen dat wat herkenbaar en hedendaags lijkt,
in de Romeinse oudheid heel anders (en zeker niet
noodzakelijk beter) werd ingevuld. Dat schijnbaar
banale zaken heel relevant zijn om de antieke samenleving te doorgronden. Dat de oudheid steeds weer
verrast, in een spel van herkenning en verbijstering,
van verandering en continuïteit.

Op mijn beurt aarzel ik niet de lectuur van het eveneens intrigerende Roma Intima warm aan te bevelen.
Meer dan eens zal wat herkenbaar lijkt, in werkelijkheid subtiel anders blijken te zijn. Op een uitdagende manier zetten Gevaert en Mattelaer hun lezers aan
tot ontdekken en denken. “Kijk en lees maar, er staat
niet wat je denkt dat er staat.”

In 1952 werd in de eerbiedwaardige Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft een

Christian Laes, Professor of Ancient
History, University of Manchester (UK)

1 – De Wever Bart, Over identiteit, 122, Gent, 2019.
2 – Radermacher L., Art. Porde, in RE 22.1, k. 235-240, 1952.
3 – McKeown J. C., A Cabinet of Roman Curiosities, Oxford, 2010; McKeown J. C., A Cabinet of Greek
Curiosities, Oxford, 2013; McKeown J. C., A Cabinet of Ancient Medical Curiosities, Oxford, 2017.
4 – Kaldellis A., A Cabinet of Byzantine Curiosities, Oxford, 2017.
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Amor en Psyche, olieverfschilderij, 1817. Door Picot François Eduoard. Musée du Louvre, Parijs.
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‘YOU’VE GOT
IT ALL WRONG’
DROWNERS, ‘YOU’VE GOT IT ALL WRONG’ (DROWNERS, 2014).

–––––––––––––––––––
INLEIDING

H

ET OUDE ROME: PERVERTS’ PARADISE?

en vloeide onder hun bewind geen bloed (en andere
lichaamssappen) bij liters van de paleistrappen?
Het oude Rome, dat was toch niets anders dan seks,
drugs en rock-’n-roll?
‘Sex sells!’ zegt men dan. En nog steeds is la vie
sexuelle van die rare jongens, blutgeil und ganz toll.
Misschien was dit ook de reden waarom u dit boek
ter hand nam, leende uit de bibliotheek of misschien
zelfs stiekem gestolen of – God weet waar – gedownload hebt. Maar neen, u bent op zoek naar meerwaarde
en u wilt meer dan alleen de vele vieze plaatjes bekijken die dit boek rijk is. U wilt weten hoe het werkelijk
gesteld was met het intieme leven van de Romeinen.
Welnu, voor u is dit boek bestemd, waarde lezer.

Roma
intima
Op zaterdag 22 maart 2014 organiseerde
Classici Lovanienses, de vereniging voor
afgestudeerden klassieke talen en oude geschiedenis van de KU Leuven, een Romeinse avond in het
Gallo-Romeins museum in Tongeren. In een mum
van tijd waren de 150 plaatsen uitverkocht, en het
duurde niet lang tot ook de pers lucht kreeg van deze
cena Romana (Romeins avondmaal). Net als tientallen deelnemers aan de maaltijd stelden journalisten
keer op keer de vraag of het er ‘decadent’ aan toe
zou gaan. In feite was dat codetaal waarmee men de
vraag verhulde of er iets pikants zou gebeuren die
avond, en daarbij doelde men niet op de smaak van
de Romeinse gerechten. Zouden er slaven aanwezig
zijn? En zouden die uit de kleren gaan? En zou er –
zo durfden sommigen te vragen – ook een ‘onofficieel’ gedeelte zijn in een donkere kamer? Veel van die
vragen waren zonder twijfel geïnspireerd door boeken, strips, tv-series en films waarin het Romeinse
rijk in al zijn glorie – of decadentie – wordt voorgesteld. Was dat rijk geen paradijs voor perverse pedo-,
homo-, necro- en andere fielen? Zwaaiden daar geen
dolgedraaide keizers zoals Nero en Caligula de plak,

DOEL, OPZET EN INHOUD VAN DIT BOEK

In dit boek staat dus het intieme leven van de Romeinen centraal, waarbij we ons geconcentreerd hebben
op de periode tussen de eerste eeuw v.Chr. en de
tweede eeuw n.Chr., grofweg drie eeuwen geschiedenis. We kozen doelbewust voor deze eeuwen, niet
alleen omdat ons voor die periode heel wat bronnen
ter beschikking staan, maar ook omdat het Romeinse rijk toen op zijn hoogtepunt was. In deze tijd
schreven de grootste en belangrijkste auteurs uit de
Romeinse geschiedenis, zoals de redenaar Cicero, de
encyclopedist Plinius de Oudere, de historiografen
Tacitus en Suetonius, de romanschrijvers Apuleius

Cupido en Psyche, olieverfschilderij, 1798. Door Gérard François. Musée
du Louvre, Parijs.

15

