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Seminumida et Semigaetulus
Apuleius, latinist uit Africa

spreekthij opzijnbestmetachtingenopzijnslechtstinnogaldenigrerendebewoordingen:zij,eenoudeennietmeerknappevrouw,namhetinitiatiefommethem,de

e Romeinse letterkunde had de stad Rome als haar naftiurlijke centrum, maar

beroemde jonge redenaar, te ta-ouwen enhij heeft zichernaaanvankelijk verzet en

langniet alle grateauteurs zip er geborenen getogen. In de iste eeuwn. Chr.

tegenstribbelen tochmaartoegezet,vooral opverzoekvanPudentilla's oudste zoon.

was vooral Spanje een belangrijke voedingsbodem voor Rome's literaire

talenten: de filosoofSeneca,de dichters Lucanusen Martialisen zelfs deinvloedrijke
leraarQuintilianuswaren Spanjaarden.Metde opkomstvanhetwesterseChristendom
zoudezefocusverschuivennaardeprovinde Africa.Daarverschenendeeerstechristelijke teksten in het Latijn, zo tegen het eind van de 2de eeuw. Een lange reeks van
christelijke auteurs had zip wortels in Romeins AJrica, te beginnen met Tertullianus
(ca. 200). Grote schrijvers als Cyprianus, Arnobius en Lactantius bouwden de traditie
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Datgeldtminstens voorApuleius zelf, diealsberooide geleerde enavonturier
hetkapitaalvanPudentilla goedzalhebbenkunnen gebmiken. Overzijnvrouw

uit, en de climax wordt welgevormd door de markante Eguur van Augustinus.
Maar de bloei van de Latijnse letterkunde in Africa kende ook een paarvoorlopers
bij wie van christelijke sympathieen nog geen sprake is. De grote namen hier zijn die

Ookvoor deaanklagers, Pudentilla's jongste zoon enenigevan zijn vrienden, zullen
economische motieven doorslaggevend zijn geweest:hetfamiliekapitaal dreigdehun
uithandente glippen, nu Pudentilla eenmaalwashertrouwd.
Api -deius' roemmchte proces

over

'magie' lijkt

in de kern niet

meer

te

zijn dan

eenlokaalconflict overlandengoederen. TussenderegelsvandeApologiedoorstaat
ervoorhistoridheteenenandertelezenoverhetalledaagselevenin Romeins Africa.
Zoveelbronnen daarvoorzijn erniet, enzowardendeschaarsedetails dieApuleius
loslaatal sneltotrelevante bronnenvaninformatie. Natuurlijk dienenaldiedetailsin
deeerste plaats retorische doelen voor despreker, diezip zaakbepleit en zijn uit-

geschreven tekstpubliceert voordehelewereld. Maarmetdenodigevoorzichtigheid

van Pronto, de beminde leermeester van keizer Marcus Aurelius, en bovenaldie van

is ookeenhistorischelezingvande Apologiemogelijk.

Apuleius (ca. 125-eindzdeeeuw), de gevierderedenaar,rondtrekkende sofist, filosoof

Dealgemeneindrukvandeprovinde Africadiemenindetekstkrijgtisdievan
eenrijkengevarieerdgebiedmetzowelgrootgrondbezitters alskleineboeren,met

en schrijveruit Madauros,tegenwoordigvooralbekendom zijnroman Degoudenezel
(Metamorfosen).

levendige havens ensteden, met eenbloeiende handel enveel verkeer encontacten,
vooral ookmet Rome enAlexandrie: Africaals dynamisch enontwikkeld gebied, Africa

Plattelandsruzie

alsvanzelfsprekend onderdeelvandeRomeinseculturelewereld.Dezdeeeuwstaatin

Apuleius'Afrikaanseherkomstis geenzaakwaaroverwein het duisterfasten. De
auteur gaat zelfnamelijk vrij uitvoerig in op zijn persoonlijke geschiedenis. Dat deed

hetalgemeenbekendalseenperiodevanwelvaartenstabihteitingrotedelenvanhet

hi] inhetkadervaneenlangeredevoeringuit 158,waarinweeenbeeldkrijgenvan

Romeinse Rijk. Inderdaadvertoont ookhetAfricavanApuleiusnauwelijksenigspoor

vangeweldenoorlog.Hetlevenvoorhetindividuisernatuurlijknietzonderdreigingen

het leven in Romeins Africa.

en conflicten, maarover dehelelinie rijst eentamelijk zonnigbeeldvan deprovincie

In deze Apologieof Verdedigingsrede wegens magie legt Apuleius omstandig en
op retorischewijzeverantwoordingafvoor zijnleven enwerk, om zo eenaanklacht

op.ApuleiuszegthetindeApologiemetmetzoveelwoorden,maarhijlijktookecht
trots op zijnland.

vanmagischepraktijkente kunnenweerleggen.Hij waservanbeschuldigddathij als
zwerver en armoedzaaier tijdens een verblijfin Oea (het huidige Tripoli in Lybie) had
aangepapt met de steenrijke, oude weduwe Pudentilla en haarmet onwettige middelen
zover had gekregen dat ze met hem trouwde. De verschillen tussen Apuleius en
Pudentilla waren zo groot datmen 'toverij' minstens kon aanhalen als een aannemelijke
verklaringvoor hun onwaarschijnlijkerelatie.
Eenmeer romantischevisie zouhiermisschiensprekenover 'zegenvanboveri
of'liefdedie alle grenzenoverwint', maardaarkwammen in de oudheidniet snel
mee voor de dag. Wie de ongeveer honderd pagina's van Apuleius' redevoering leest
kan zichmet aande indmk onttrekken datin zijn geval noch magie noch romantische
liefde de doorslaggaf. Dehoofdrolis ongetwijfeldgespeelddoor economischeen

Marginaal gebied

financiele niotieven.

barevoordracht in aanwezigheidvan deillustere heer Lollianus

Dietrots belijdt hi] in ieder geval ten aanzien vanhet gebiedvan zijn afkomst. Het

gaatdaarbij om eenrelatiefachtergebleven streek, zekerinvergelijking met een
havenstad als Oeaofdehoofdstad Carthago. Apuleius wasnamelijk geboren in
Madauros (het huidige M'Daourouch in oostelijk Algerije). Datwas lets waar

zijntegenstanders inhetproces laatdunkende opmerkingen overhadden
gemaakt. Hi] voelt zich dan ook genoodzaakt erop in te gaan.

Dannunoglets overmijn geboorteplaats. Julliehebbenaande
handvanmijn eigengeschriftenbetoogddatdiegelegenis opde
grens van Numidie en Gaetulie. Ikheb me inderdaad in een openMedallionvoorstellendeApuleius,4deeeuwn.Chr. Parijs,
BibliothequeNationalede France.
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Waarombreng ik dit dannaarvoren? Omte bereiken datjij, Aemilianus, voortaan minder kwaad op me bent. Misschien kun je me nu eerder vergiffenis ervoor
schenken, datik, uit onachtzaamheid, per ongeluk niet jouw Zarath, datbolwerk van
cultuur, hebuitgekozen om in geboren te warden. [Apologie 24).

Apuleius was zichongetwijfeld bewust van deniet alte glorierijke status van zijn

geboortegrond. Maaralsvolleerdredenaarmaakthijvandenoodeendeugdentooit
zichmet zelfgemaakte geuzennamen als Seminumida en Semigaetulus. Dietweede
naam is overigens schromelijk overdreven, want Gaetulie lagveel zuidelijker dan
Madauros.

Spreekthierdetrots vaneenmandiezijn achterstandsgebied nogeensextra
benadrukt? Het is wel opvallend dat de naam Madauros in heel de redevoering van

Apuleius nietvoorkomt, zelfs niet in depassage over zijn geboorteplaats. Daamit zou
toch ook weer een zekere schaamte kunnen spreken. In ieder geval laat Apuleius zich

kennen alseeneerzaamburgerdiehetopneemtvoorzijn stadmethaargeschiedenis, envoor zijn familie. Volgens beproefd recept kiest hi] ten slotte deaanval en slaat

deaanldagersmethunaflcomstomdeoren.Zekomenuiteenklein,achterlijkdorpen
dus,zoisdeimplicatie, hebbenzedegroteredenaarnietsteverwijten. Entussendoor
viel al het bekende retorische argument dat afkomst er helemaal niet toe doet, maar
dat alleen karakter en ontwikkeling tellen.

Indezepassagelijkt almet aleenmengeling telezenvanschaamte entrots, van
bescheidenheid en assertiviteit, van oprechte overtuigingen en retorische inkleuring.

Hetislastigomereenondubbelzinnige boodschapuittehalen.
Provincietrots

Het toneelgebouw van het Romeinse theater van Dougga, aan de stad geschonken in 168 n. Chr.
Avift^s een 'half-Numidier'en 'half-Gaetulier' genoemd. Ik kanhelaasniet inzienwat
daarzo genantaanis. SchaamdeCyms deGrote zichsoms omdathij doorzijngemengde afkomst half-Medier en half-Pers was?! Je moet niet kijken naar waar iemand is

geboren, maar naar zijn geestelijk toebehoren, niet overwegen in welke gewesten,
maar met watvoor geweten hij zijn leven is gaan leiden. (...)
Ik hebdit allemaalniet aangevoerdomdatik me voor mijn geboorteplaats
schaam, zelfs als we nog de stadvan Syphaxwaren. In werkelijkheid zijn we na diens
nederlaagdoor eengunstvan het Romeinsevolk onder gezagvan koning Masinissa
gekomen. Toen is de stadhersticht via de vestiging van Romeinse veteranen, en
sindsdien is onze stad een schitterende kolonie. Mijn vader heeft er aan het einde van

een volledige ambtelijke loopbaan de functie van Tweeman bekleed, en gold als de
belangrijkste manvan de stad. Sindsik aande debattenin het senaatsgebouwdeelneem, tracht ik voor hem volstrekt niet onder te doen en zijn prestige in de staat te

bewaren,met, naarik hoop, gelijke roem en erkenning.

Tochoverheerst inApuleius' houdingtegenover Africawaarschiplijkhetpositieve,
zeker wanneer hij zichalsvertegenwoordiger vanheel deprovinde kan manifesteren.
Datdoethi) in verschillende andere redevoeringen, waarvan drieentwintig fragmentenbewaard zijn in debloemlezing Florida. Wasde Apologie eenredevoering inhet

juridische genre, deFloridalaatvoorbeelden zienvanceremoniele retorica: redevoeringendiezijnuitgesprokennaaraanleidingvaneenbepaaldegelegenheid, omeen
persoon, zaakofsituatietebekritiserenofteprijzen.Apuleiustreedthierdoorgaans
opvooreenmassaalpubliek, ineentheater ofamfitheater, engeefterstaaltjes van
zijn geleerdheid en sprekerstalenten ten beste.

Inenkelefragmenten ishi] zelfsdeoffidelesprekerdienamens deheleprovincie
een Romeins magistraat magverwelkomen ofuitgeleide doen. Datlevert teksten op

meteenhogegraadaanvoorspelbaarheid: dezittendeofscheidendeproconsulisuiteraard de beste van allemaal, eenwonder van deugd, wijsheid en integriteit, die in zijn

zorgvoordenodenvandeprovindewelvaartenwelzijnheeftgebracht.Zowordtbij-

voorbeeld Severianus, proconsul in 162-163, alsvolgt stroop om demond gesmeerd:
Wiezouimmers nietvanu willen leren welk evenwicht vereist is, om dietypische
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eigenschappenvanu te verwerven: charmebi] ernst, zachtheidbi] principes, kalmte bij

marmerformatie, het toneel met zijn plankencombinatie ofhet decor met zijn zuilen-

zoverikweet,meergeeerdenmindergevreesd. In geenenlcelambtsjaarbehalvehetuwe

decoratie; en ookniet naardeuitspringingvanhet afdak, de glanzingvan de cassettes
ofde rondingvan debanken. Jemoet er ookniet op letten dathier anders eenkomiek
grollen uidaraamt, eenblijspelacteur spreAen uiti-oept, een tragediespeler weeldachten
uitstort, eenkoorddanserkunsten uithaalt, een goochelaartmcjes uitspeelt, eenpantomimist noties uitbeeldt, ofwelke performers er nogmeerhunkunnen aanhetvolk

is terbeteugelingvanmisdaadeergevoelvanmeereffectgeweestdanangst. Niemand
anders dan u heeft, bi] gelijke macht, vaker voordeel verleend, minder vaak schrik aan-

gejaagd; en niemand heeft eenzoon meegebracht die in deugd zozeer zijns gelijlce is.
Zodoende heeft geen enkele proconsul langer in Carthago vertoefd. Wantzelfs
in detijd datu op tourneewasdoordeprovincieen Honorinusin onsmiddenbleef,
was uw afwezigheid ons niet zozeer een gemis, als wel uw temgkeer ons groot verlangen. Hi] bezitals zoondeeerlijkheidvanzijnvader, alsjongemandebezonnenheid
van een oudere, als legaat het gezag van een oud-consul. Werkelijk al uw goede eigen-

schappen brengthi] totuitdrulddng envertoont hi] weer. Hetzouwarempel meer
bewondering wekken dat die lofverworven is door zo'n jonge man dan door u - ware
het niet dat u hem die heeft gegeven!
En konden we ons maar voorgoed daarin verheugen! Wathebben we toch aan al
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Daarvanafgezienmoet je in zo'ng^hoorals dit nietkijken naardevloer met zijn

volharding, mildheid bij kracht. Geen proconsul van de provincie Africa is ooit, voor

vertonen. Dat moet je allemaal overslaan. Je moet alleen maar hiernaar kijken: waar-

voor komt het publiek, en waarmee komt de spreker? (Florida 18, 1-5).
De indruk ontstaat van een gigantisch, luxueus uitgevoerd theater, waar men massaal
is toegestroomd om 'de filosoof Apuleius te beluisteren. Vooral de beschrijving van
hettheateren alleswater zoal aanoptredenste zienis functioneertindirectals een

grootcomplimentaanhetadresvandeCarthagersenwektdesuggestiedatwehier

die wisselingen van proconsuls? Aan die korte jaren, aan die langsflitsende maanden?

niet in een marginale provincie zitten maar in het hart van het Romeinse Rijk.
In eenvan delaatste fragmentengooitde spreker er nog een schepjebovenop.

Ach,dedagenvandegoedemensen gaanzosnel! Detijdenvandebesteleidersvliegen

Nadathij eerstzijneigenliterairetalentenenveelzijdigheidheeftaangeprezeneindigt

zo vlug voorbij! Wij, de hele provincie, Severianus, missen u nu al! (Florida 9, 35-39)

hij met eenuitbundigelofprijzingvan Carthago.
Watlevert nu meer ofstelliger lofop dan het verheerlijken van Carthago? U alien, in
heeldezestad,bentuiterst ontwilAeld;bij u wordtelkevormvankennisdoorkinderen
geleerd, door mannen getoond en door ouderen onderwezen. Carthago, eerbiedwaardige onderwijzeres van onze hele provincie! Carthago, hemelse Muze van A/nco!
Carthago, Camenavan alwiedetoga draagt! (Florida20, 9-io)

De lofis in onzeogen overdreven, maarwemoeten misschiennietteveel naardeinhoud kijken. Wat telt is vooral de hele communicatieve situatie: Api deius, de beroemde

spreker, die zich zander aarzelen kan stellen naast grote denkers en literatoren (eerder
in Florida 9 vergeleek hi] zich met de 5de-eeuwse Griekse sofist Hippias), verwoordt
namens de hele provincie zijn dank en complimenten. Dat is voor hem niet iets vernederends maar eerder het tegendeel.

Decomplimenten zijn op zichzelfobligaat in zo'nafscheidsspeech, maar doordat
een spreker van naam en faam zeuitspreekt krijgen ze een spedaal cachet. lets van
Apuleius'groteroem straaltuit overdehelespeechendaarmeeindirectoveriedereen
namens wiehi] spreekt, en zelfs de aangesprokene magistraat krijgt er iets van mee.
Dankzij Apuleius' cultuur en emditie hoeft deprovincie Africadus niet in alle onder-

danigheideenkmiperig speechjetehouden, maarlijkt zij alshetwarevrijwillig, vanuit eigen grootheid, een welgemeend compliment te maken. Zo kan deze rede, in
essentieniet meer daneen 'verplichtnummer', deAfrikaansetrots enhetAfrikaanse
zelfbewustzijn heel wel hebben versterkt.

Natuurlijk laatApuleius niet nazijn publiek complimenten te gevenente sterken

KarthagoAfricaeMusacadestis, KarthagoCamenatogatorum - dankzijzulkefraaie
formuleringen zal het publiek zich sterk bevestigd hebben gevoeld in zijn status. Die
bevestiging heeft overigens wel iets van een paradox in zich. Enerzijds benadrukt
Apuleius in zijn redevoeringen de lokale, Afrikaanse elementen, alleen al door het
noemen van namen als Africa en Carthago, maar dat 'Afrikaanse gevoel' wordt vervolgens duidelijk gekaderd binnen de Grieks-Romeinse ciiltuur.
Zijn Apologieen Floridaleveren eenlangeri] aannamenen dtaten opvan
beroemdheden uit de geschiedenis en literatuur van Griekenland en Rome. Homerus
en Sofokles, Hippiasen Protagoras,Alexanderde Grote en Cato, cynici, stoicipenen

Platonisten,Cicero,Catullus,Vergiliusennogveleanderen:zewardenaangehaald
alsberoemde voorgangers van eencultuur waarmee Apuleius zichdirect en zander

inhetgevoeler in deGrieks-Romeinse wereldhelemaal bij tehoren. Zoopenteen

voorbehoud verbonden weet en waarin hij zijn publiek laat delen. Afrikaans bewust-

anderfragmentuit de Floridaalsvolgt:
U bent in zp groten getale hier gekomen om te luisteren, dat ik eerder Carthago meet
feliciteren met zoveel vrienden van deculta^ur, danmijzelfmoet excuseren datil<als
filosoofbereid benhier hetwoordte voeren. Deuitgestrektheid van de stadverklaart

zip leidt dus niettot eenverheerlijking vanbarbaarsevoorgangers ofeen stimulans
tot het spreken van Punisch (een taalwaarover Apuleius zichzelfs laatdunkend uitlaat
in Apologie 98), maar integendeel tot gretige entrotse toeeigening van hetwaardevolste
van de mainstream cultuur van deoudheid. Afiicawordt opgenomen in devaart der

het grote publiek, endeuitgebreidheid vanhetpubliek bepaalt dekeuzevandeplaats.

volkeren!
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Afrikaans Ladjn?

De culfaiurtaalvoor Apuleius is onmiskenbaarhet Latijn. Maarhetmoet gezegd:hi]
doet er wel lets bijzonders mee. Onder zijn handen verandert de taal van eenwat

plechtstatig en soms stroefen ambtelijk geworden geheel in eenwonder van expressiviteit. Nieuwe, zelfverzonnen woorden prijken er naast uit oude boeken opgediepte

archaismen.Stijlfigurenenspectaculairezinsconsta-uctiesbuiteleneroverelkaarheen,
allemaal overgoten met dikke lagenrijm-, ritme- enklankeffecten. -Het is moeilijk om
inhet NederlandseenequivalenttevindenvoorwatinApuleius'Latipgebeurt,maar
menzoukunnendenkenaandevroegstetekstenvan HafidBouazza,misschienniet
toevallig een Nederlandse schrijver van Noord-Afrikaanse afkomst. Zou het kunnen
dat juist non-native. speakers als stilisten uiteindelijk veel origineler en inventiever durven zijn dan anderen?

Bi] wijze van voorbeeld laat ik hier het eerste fragment van de Florida integraal
volgen. Wie het hardop leest, krijgt een aardige indrul< van riti-ne, klank en kleur van
hetApuleiaanseLatijn.

Utferme religiosisviantiummorisest,cumaliquilucusoutaliquilocussanctusinviaobla-
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Damnatio ad bestias: een veroordeelde wordt verscheurd door wilde dieren.

Mozaiek uit El Djem, Tunesie, eind 2de eeuw n. Chr.

tusest,votumpostulare,pomumadponere,paulisperadsidere:itamihiingressosanctissimam
istamcivitatem, quanquam oppidofestinem, praefandave-niaethabendaoratio etinhibenda
properatio est. Neque enim iustius religiosam moram viatori obiecerit out arafloribus redimita out spduncafrondibus inumbrata out quercus comibus onerata autfagus pellibus
coronata,vdenimcolliculussepimineconsecratusveltruncusdolamineeffigiatusvdcespes
Ubamine umigatus vd lapis unguine delibutus. Parvahaecquippe etquanquam paucis per-

Het amfitheatervan El Djem, Tunesie. iste helft 3deeeuwn. Chr.

contantibus adorata, tamen ignorantibus transcursa.

'Zoals vrome reizigers gewoonlijk, wanneer zeonderweg eenwoud ofeen oude,
gewijde plaats ontwaren, een wens uitspreken, wat fruit offreren en kort pauzeren zo moet il<na aankomst in deze eerbiedwaardige stad, ondanks mip jachtigheid, uw

aandachtvragen, eentoespraak houden, haastige speedinhouden. Wanthetis niet met
evenveel recht dateenreiziger vroom oponthoud oploopt bij eenaltaar met bloemen
bedekt ofeen grot door bladeren befloerst ofeen eik met horens bezaaid ofeen beuk
met vellen omkranst; ofvoorts een heuveltje door een omheining afgebakend, een

stronk met eenafbeelding vormgegeven, eenplag doorplengingen natgeworden of
een steen met balsem ingestreken. Dat zip namelijk geringe dingen: een klein aantal
mensen informeert er wel naar en vereert ze, maar wie er geen weet van heeft, passeert ze.' [Floridai)

Hetoverdadige, bijnaonlatijnse LatijnvanApuleius staatoverigens niethelemaal op
zichzelf. Ookbij andere Latijnse auteurs uit Africa, zoals Fronto enTertullianus, zijn

vergelijkbare fenomenen te zien. Ditheeftin devorigeeeuwgeleidtot desuggestie
dat Africa eeneigenliteraire variant vanhet Latijn kende. Men sprak hierbij welvan
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A/nritos.Tegenwoordiggelooftniemandmeeraanditconcept,alwashetmaa;omdat
'AfricaooktalvanauteursheeftvoortgebrachtdiekeurigklassiekgetintLatijnschreven,

z'oalsbijvoorbeeldtezienism hetwerkvanCyprianus.Vaneenoorzakelijkverband
tus7enexpressief,overdadigLatijneneenAfrikaansevolksaardisdusgeensprake.
EerderzipdeovereerikomstentussenAfrikaanseLatijnseauteursteverklarenuitde
periodewaarinzijschreven.Inde2deen3deeeuwhadmennueenmaaleenwatruimereopvatting overwaterinliterair Latijnwenselijkwasdanindeperiodedaarvopr.
EenverhaalzanderAfrica

WieApuleius inzijnredevoeringen heeftlerenkennen alseenfiererepresentant van

zijnprovincieAfricazalookvolverwachtinggrijpennaardegrateromanDegouden
ezd(Metamorfosen). MaarvreemdgenoegspeeltAfricahoegenaamdgeenrolindat
verhaal. Dehoofdpersoon, Lucius,isafkomstiguitKorintheenalshi]mededoor

eigenschuldisveranderd ineenezel,beleefthijtalvanavonturen inGriekenland.

Aanhetslotvanderoman, wanneerhi] zipmensengestalte heefthervonden, reisthi]
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LuciusnieteerderbespotenbedrogendoordeIsis-priesters, envaltdaarmeehet

zogenaamdereligieuzealtematiefnietvolkomeninhetwater?
Hetzijnlastigevragenwaaropeendefmitiefantwoordnietmogelijkis Vaststaat

iniedergev'aldatRomeinsAfricainApuleiuseenvanzijnbesteenberoemdsteschrijversheeftgevonden.AlbijlevenwerdhijgeeerdmetstandbeeldeninCarthago
(getuigeFlorida16)enooknazijndoodbleefzijnroemgroot.ZomaaktAugustinus

goewag°vaneenstandbeeldvanApuleiusinOeaeniserinApulems^geboortepla^s

Madamos eensokkelgevondenwaaropeenbeeldheeftgestaanvaneenphUosophus
Platonicus, eentitel waarvoor maar eenkandidaat denkbaar is.

"Apuleiusbleefdusminstenslokaalbekendalspersoonenschrijver, maarook
zijnUterairewerkbleefinomloopenvondinAfricatelkensweernieuwelezers.Dat
blijkt'uitdiverseplaatseninhetwerkvanAugustinus.TegenwoordigisApuleius'
posMealsschrijvernauwelijksmeerbetwist:zekermetzijnverrassendmoderne
romanbehoorthi] tot dewereldliteratuur.

naarRome,waarhij enigetijdwerktalsadvocaat. InderomankomtdenaamAfrica

Kortebibliografie ., , " .. ,,

niet eenmaal voor, terwijl denaam van Carthago slechts eenenkele keervalt, enwel

gevm'mdrieafzonderlijkeboeken:Apuleius,Toverkunstenpkidooinaeenaanklacht

temiddenvananderenamenin eengebedaanJuno(6,4).

Erisnogaltijd discussie onderdegeleerden overdetijdwaarinApuleius de
roman componeerde enover devraagwelk publiek hi] ophetooghad. Demeeste

geleerdenkunnenzichwelvindenineenrelatieflatedatering,inelkgevalnaApoiogie
enFlorida, dusongeveer hetlaatstekwartvandezdeeeuw.Maarhetbeoogdepubliek
blijfteengrootvraagteken. SchreefApuleius voordeliterairesmaakmakers inRome
om zijnnaamvoorgoed eninternationaal indeLatijnseletteren tevestigen? Datzou
kunnen verklaren waarom hij hetmarginale Africa geheel terzijde laatenzijn verhaal

laatspelenindealoudecentravanklassieke cultuur. OfbrachthijjuistvoorzijnmedeAfrikanen hetin oorsprong Griekse verhaal over in het Latijn enliet hij alles met

opzetspelen ineensoort Grieks-Romeinse mengwereld, waarinmen zichjuist op

gepasteafstand,inAfrica,zoukunnenspiegelen, netzoalsdatgebeurdeinderetorische
teksten vande Florida? Ookzo zouderoman zichuitstekend latenverklaren.

HetenigehouvastlijkthiertebestaanindecmcialerolvandeEgyptischegodin
Isis. die Ludus aanhet slot van de roman redt en tot haar priester maakt. Komt alle
heil voor de Grieks-Romeinse cultuur dan toch, haast ongemerkt, uit Africa? Het is

eenfasdnerendegedachte:Apuleiusdiedeoudegodsdienstuit Ajricapresenteert als

reddingvandeantiekewereld,misschienwelalseenaltematiefvoorhetopkomende
Christendom. HelaaskanEgyptenietzandermeer geldenals Africa, alligthetinhetzelfde continent. Bovendien wardendelaatste jaren vraagtekens gezetbi] de emst

waarmeedeIsis-religieinderomantentonelewordtgevoerd.Wordtdegoedgelovige

Degedteerde'vertalingenzipvandehandvandeauteurvanditartikel.zezilnmtgewgensmagischepraktijken, (Amsterdam 1992);Apuleius^ Pronkpassagen^Demon^
11994);Apuleius, DeGoudenezei^Mrtamorfosen^ (Amsterdam 2003).De

twee'eerstgenoemdevertalingenzijninmiddelsnietmeerviadeboekhandelleverbaar;
detekstenstaanonlineterbeschikkingviawww.vincenthunmk. nl (s.v.onderzoek,

vertalingen).
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