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VINCENT HUNINK

Seminumida et Semigaetulus

Apuleius, latinist uit Africa

ii8

e Romeinse letterkunde had de stad Rome als haar naftiurlijke centrum, maar
lang niet alle grate auteurs zip er geboren en getogen. In de iste eeuw n.Chr.
was vooral Spanje een belangrijke voedingsbodem voor Rome's literaire

talenten: de filosoof Seneca, de dichters Lucanus en Martialis en zelfs de invloedrijke
leraar Quintilianus waren Spanjaarden. Met de opkomst van het westerse Christendom
zou deze focus verschuiven naar de provinde Africa. Daar verschenen de eerste christe-
lijke 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

uit, en de climax wordt wel gevormd door de markante Eguur van Augustinus.
Maar de bloei van de Latijnse letterkunde in Africa kende ook een paar voorlopers

bij wie van christelijke sympathieen nog geen sprake is. De grote namen hier zijn die
van Pronto, de beminde leermeester van keizer Marcus Aurelius, en bovenaldie van

Apuleius (ca. 125-eind zde eeuw), de gevierde redenaar, rondtrekkende sofist, filosoof
en schrijver uit Madauros, tegenwoordig vooral bekend om zijn roman De gouden ezel
(Metamorfosen).

Plattelandsruzie

Apuleius' Afrikaanse herkomst is geen zaak waarover we in het duister fasten. De
auteur gaat zelfnamelijk vrij uitvoerig in op zijn persoonlijke geschiedenis. Dat deed
hi] in het kader van een lange redevoering uit 158, waarin we een beeld krijgen van
het leven in Romeins Africa.

In deze Apologieof Verdedigingsrede wegens magie legt Apuleius omstandig en
op retorische wijze verantwoording afvoor zijn leven en werk, om zo een aanklacht
van magische praktijken te kunnen weerleggen. Hij was ervan beschuldigd dat hij als
zwerver en armoedzaaier tijdens een verblijfin Oea (het huidige Tripoli in Lybie) had
aangepapt met de steenrijke, oude weduwe Pudentilla en haar met onwettige middelen
zover had gekregen dat ze met hem trouwde. De verschillen tussen Apuleius en
Pudentilla waren zo groot dat men 'toverij' minstens kon aanhalen als een aannemelijke
verklaring voor hun onwaarschijnlijke relatie.

Een meer romantische visie zou hier misschien spreken over 'zegen van boveri
of'liefde die alle grenzen overwint', maar daar kwam men in de oudheid niet snel
mee voor de dag. Wie de ongeveer honderd pagina's van Apuleius' redevoering leest
kan zich met aan de indmk onttrekken dat in zijn geval noch magie noch romantische
liefde de doorslag gaf. De hoofdrol is ongetwijfeld gespeeld door economische en
financiele niotieven.

Apuleius, kitinist uit Africa

Dat geldt minstens voor Apuleius zelf, die als berooide geleerde en avonturier
het kapitaal van Pudentilla goed zal hebben kunnen gebmiken. Over zijn vrouw
spreekt hij op zijn best met achting en op zijn slechtst in nogal denigrerende bewoor-
dingen: zij, een oude en niet meer knappe vrouw, nam het initiatiefom met hem, de
beroemde jonge redenaar, te ta-ouwen en hij heeft zich er na aanvankelijk verzet en
tegenstribbelen toch maar toe gezet, vooral op verzoek van Pudentilla's oudste zoon.
Ook voor de aanklagers, Pudentilla's jongste zoon en enige van zijn vrienden, zullen
economische motieven doorslaggevend zijn geweest: het familiekapitaal dreigde hun
uit handen te glippen, nu Pudentilla eenmaal was hertrouwd.

Api -deius' roemmchte proces over 'magie' lijkt in de kern niet meer te zijn dan

een lokaal conflict over land en goederen. Tussen de regels van de Apologie door staat
er voor historid het een en ander te lezen over het alledaagse leven in Romeins Africa.
Zoveel bronnen daarvoor zijn er niet, en zo warden de schaarse details die Apuleius
loslaat al snel tot relevante bronnen van informatie. Natuurlijk dienen al die details in
de eerste plaats retorische doelen voor de spreker, die zip zaak bepleit en zijn uit-
geschreven tekst publiceert voor de hele wereld. Maar met de nodige voorzichtigheid
is ook een historische lezing van de Apologie mogelijk.

De algemene indruk van de provinde Africa die men in de tekst krijgt is die van
een rijk en gevarieerd gebied met zowel grootgrondbezitters als kleine boeren, met
levendige havens en steden, met een bloeiende handel en veel verkeer en contacten,
vooral ook met Rome en Alexandrie: Africa als dynamisch en ontwikkeld gebied, Africa
als vanzelfsprekend onderdeel van de Romeinse culturele wereld. De zde eeuw staat in
het algemeen bekend als een periode van welvaart en stabihteit in grote delen van het
Romeinse Rijk. Inderdaad vertoont ook het Africa van Apuleius nauwelijks enig spoor
van geweld en oorlog. Het leven voor het individu is er natuurlijk niet zonder dreigingen
en conflicten, maar over de hele linie rijst een tamelijk zonnig beeld van de provincie
op. Apuleius zegt het in de Apologie met met zoveel woorden, maar hij lijkt ook echt
trots op zijn land.

Marginaal gebied
Die trots belijdt hi] in ieder geval ten aanzien van het gebied van zijn afkomst. Het
gaat daarbij om een relatiefachtergebleven streek, zeker in vergelijking met een
havenstad als Oea of de hoofdstad Carthago. Apuleius was namelijk geboren in
Madauros (het huidige M'Daourouch in oostelijk Algerije). Dat was lets waar
zijn tegenstanders in het proces laatdunkende opmerkingen over hadden
gemaakt. Hi] voelt zich dan ook genoodzaakt erop in te gaan.
Dan nu nog lets over mijn geboorteplaats. Jullie hebben aan de
hand van mijn eigen geschriften betoogd dat die gelegen is op de
grens van Numidie en Gaetulie. Ik heb me inderdaad in een open-
bare voordracht in aanwezigheid van de illustere heer Lollianus

Medallion voorstellende Apuleius, 4de eeuw n.Chr. Parijs,
Bibliotheque Nationale de France.
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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 kan helaas niet inzien wat
daar zo genant aan is. Schaamde Cyms de Grote zich soms omdat hij door zijn gemeng-
de 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 wat voor geweten hij zijn leven is gaan leiden. (...)

Ik heb dit allemaal niet aangevoerd omdat ik me voor mijn geboorteplaats
schaam, zelfs als we nog de stad van Syphax waren. In werkelijkheid zijn we na diens
nederlaag door een gunst van het Romeinse volk onder gezag van koning Masinissa
gekomen. Toen is de stad hersticht 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 man van de stad. Sinds ik aan de debatten in het senaatsgebouw deel-
neem, tracht ik voor hem volstrekt niet onder te doen en zijn prestige in de staat te
bewaren, met, naar ik hoop, gelijke roem en erkenning.

Apuleius, latinist uit AJrica

Waarom breng ik dit dan naar voren? Om te bereiken dat jij, Aemilianus, voor-
taan minder kwaad op me bent. Misschien kun je me nu eerder vergiffenis ervoor
schenken, dat ik, uit onachtzaamheid, per ongeluk niet jouw Zarath, dat bolwerk van
cultuur, heb uitgekozen om in geboren te warden. [Apologie 24).

Apuleius was zich ongetwijfeld bewust van de niet al te glorierijke status van zijn
geboortegrond. Maar als volleerd redenaar maakt hij van de nood een deugd en tooit
zich met zelfgemaakte geuzennamen als Seminumida en Semigaetulus. Die tweede
naam is overigens schromelijk overdreven, want Gaetulie lag veel zuidelijker dan
Madauros.

Spreekt hier de trots van een man die zijn achterstandsgebied nog eens extra
benadrukt? Het is wel opvallend dat de naam Madauros in heel de redevoering van
Apuleius niet voorkomt, zelfs niet in de passage over zijn geboorteplaats. Daamit zou
toch ook weer een zekere schaamte kunnen spreken. In ieder geval laat Apuleius zich
kennen als een eerzaam burger die het opneemt voor zijn stad met haar geschiede-
nis, en voor zijn familie. Volgens beproefd recept kiest hi] ten slotte de aanval en slaat
de aanldagers met hun aflcomst om de oren. Ze komen uit een klein, achterlijk dorp en
dus, zo is de implicatie, hebben ze de grote redenaar niets te verwijten. En tussendoor
viel al het bekende retorische argument dat afkomst er helemaal niet toe doet, maar
dat alleen karakter en ontwikkeling tellen.

In deze passage lijkt al met al een mengeling te lezen van schaamte en trots, van
bescheidenheid en assertiviteit, van oprechte overtuigingen en retorische inkleuring.
Het is lastig om er een ondubbelzinnige boodschap uit te halen.

Provincietrots

Toch overheerst in Apuleius' houding tegenover Africa waarschiplijk het positieve,
zeker wanneer hij zich als vertegenwoordiger van heel de provinde kan manifesteren.
Dat doet hi) in verschillende andere redevoeringen, waarvan drieentwintig fragmen-
ten bewaard zijn in de bloemlezing Florida. Was de Apologie een redevoering in het
juridische genre, de Florida laat voorbeelden zien van ceremoniele retorica: redevoe-
ringen die zijn uitgesproken naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid, om een
persoon, zaak ofsituatie te bekritiseren ofte prijzen. Apuleius treedt hier doorgaans
op voor een massaal publiek, in een theater ofamfitheater, en geeft er staaltjes van
zijn geleerdheid en sprekerstalenten ten beste.

In enkele fragmenten is hi] zelfs de offidele spreker die namens de hele provincie
een Romeins magistraat mag verwelkomen ofuitgeleide doen. Dat levert teksten op
met een hoge graad aan voorspelbaarheid: de zittende ofscheidende proconsul is uiter-
aard de beste van allemaal, een wonder van deugd, wijsheid en integriteit, die in zijn
zorg voor de noden van de provinde welvaart en welzijn heeft gebracht. Zo wordt bij-
voorbeeld Severianus, proconsul in 162-163, als volgt stroop om de mond gesmeerd:
Wie zou immers niet van u willen leren welk evenwicht vereist is, om die typische
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eigenschappen van u te verwerven: charme bi] ernst, zachtheid bi] principes, kalmte bij
volharding, mildheid bij kracht. Geen proconsul van de provincie Africa is ooit, voor
zover ik weet, meer geeerd en minder gevreesd. In geen enlcel ambtsjaar behalve het uwe
is ter beteugeling van misdaad eergevoel van meer effect geweest dan angst. Niemand
anders dan u heeft, bi] gelijke macht, vaker voordeel verleend, minder vaak schrik aan-

gejaagd; en niemand heeft een zoon meegebracht die in deugd zozeer zijns gelijlce is.
Zodoende heeft geen enkele proconsul langer in Carthago vertoefd. Want zelfs

in de tijd dat u op tournee was door de provincie en Honorinus in ons midden bleef,
was uw afwezigheid ons niet zozeer een gemis, als wel uw temgkeer ons groot verlan-
gen. Hi] bezit als zoon de eerlijkheid van zijn vader, als jongeman de bezonnenheid
van een oudere, als legaat het gezag van een oud-consul. Werkelijk al uw goede eigen-
schappen brengt hi] tot uitdrulddng en vertoont hi] weer. Het zou warempel 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! Wat hebben we toch aan al
die wisselingen van proconsuls? Aan die korte jaren, aan die langsflitsende maanden?
Ach, de dagen van de goede mensen gaan zo snel! De tijden van de beste leiders vliegen
zo vlug voorbij! Wij, de hele provincie, Severianus, missen u nu al! (Florida 9, 35-39)

De lofis in onze ogen overdreven, maar we moeten misschien niet teveel naar de in-
houd kijken. Wat telt is vooral de hele communicatieve situatie: Apideius, 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 ver-
nederends maar eerder het tegendeel.

De complimenten zijn op zichzelfobligaat in zo'n afscheidsspeech, maar doordat
een spreker van naam en faam ze uitspreekt krijgen ze een spedaal cachet. lets van
Apuleius' grote roem straalt uit over de hele speech en daarmee indirect over iedereen
namens wie hi] spreekt, en zelfs de aangesprokene magistraat krijgt er iets van mee.
Dankzij Apuleius' cultuur en emditie hoeft de provincie Africa dus niet in alle onder-
danigheid een kmiperig speechje te houden, maar lijkt zij als het ware vrijwillig, van-
uit eigen grootheid, een welgemeend compliment te maken. Zo kan deze rede, in
essentie niet meer dan een 'verplicht nummer', de Afrikaanse trots en het Afrikaanse
zelfbewustzijn heel wel hebben versterkt.

Natuurlijk laat Apuleius niet na zijn publiek complimenten te geven en te sterken
in het gevoeler in de Grieks-Romeinse wereld helemaal bij te horen. Zo opent een
ander fragment uit de Florida als volgt:
U bent in zp groten getale hier gekomen om te luisteren, dat ik eerder Carthago meet
feliciteren met zoveel vrienden van de culta^ur, dan mijzelfmoet excuseren dat il< als
filosoofbereid ben hier het woord te voeren. De uitgestrektheid van de stad verklaart
het grote publiek, en de uitgebreidheid van het publiek bepaalt de keuze van de plaats.

Daarvan afgezien moet je in zo'n g^hoor als dit niet kijken naar de vloer met zijn
marmerformatie, het toneel met zijn plankencombinatie ofhet decor met zijn zuilen-
decoratie; en ook niet naar de uitspringing van het afdak, de glanzing van de cassettes
of de ronding van de banken. Je moet er ook niet op letten dat hier anders een komiek
grollen uidaraamt, een blijspelacteur spreAen uiti-oept, een tragediespeler weeldachten
uitstort, een koorddanser kunsten uithaalt, een goochelaar tmcjes uitspeelt, een pan-
tomimist noties uitbeeldt, ofwelke performers er nog meer hun kunnen aan het volk
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
het theater en alles wat er zoal aan optredens te zien is functioneert indirect als een
groot compliment aan het adres van de Carthagers en wekt de suggestie dat we hier
niet in een marginale provincie zitten maar in het hart van het Romeinse Rijk.

In een van de laatste fragmenten gooit de spreker er nog een schepje bovenop.
Nadat hij eerst zijn eigen literaire talenten en veelzijdigheid heeft aangeprezen eindigt
hij met een uitbundige lofprijzing van Carthago.
Wat levert nu meer ofstelliger lofop dan het verheerlijken van Carthago? U alien, in
heel deze stad, bent uiterst ontwilAeld; bij u wordt elke vorm van kennis door kinderen
geleerd, door mannen getoond en door ouderen onderwezen. Carthago, eerbied-
waardige onderwijzeres van onze hele provincie! Carthago, hemelse Muze van A/nco!
Carthago, Camena van alwie de toga draagt! (Florida 20, 9-io)

Karthago Africae Musa cadestis, Karthago Camena togatorum - dankzij zulke fraaie
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 vervol-
gens duidelijk gekaderd binnen de Grieks-Romeinse ciiltuur.

Zijn Apologie en Florida leveren een lange ri] aan namen en dtaten op van
beroemdheden uit de geschiedenis en literatuur van Griekenland en Rome. Homerus
en Sofokles, Hippias en Protagoras, Alexander de Grote en Cato, cynici, stoicipen en
Platonisten, Cicero, Catullus, Vergilius en nog vele anderen: ze warden aangehaald
als beroemde voorgangers van een cultuur waarmee Apuleius zich direct en zander
voorbehoud verbonden weet en waarin hij zijn publiek laat delen. Afrikaans bewust-
zip leidt dus niet tot een verheerlijking van barbaarse voorgangers ofeen stimulans
tot het spreken van Punisch (een taal waarover Apuleius zich zelfs laatdunkend uitlaat
in Apologie 98), maar integendeel tot gretige en trotse toeeigening van het waardevolste
van de mainstream cultuur van de oudheid. Afiica wordt opgenomen in de vaart der
volkeren!
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Damnatio ad bestias: een veroordeelde wordt verscheurd door wilde dieren.

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

Het amfitheater van El Djem, Tunesie. iste helft 3de eeuw n.Chr.

Apuleius, latinist uit Africa

Afrikaans Ladjn?
De culfaiurtaal voor Apuleius is onmiskenbaar het Latijn. Maar het moet gezegd: hi]
doet er wel lets bijzonders mee. Onder zijn handen verandert de taal van een wat
plechtstatig en soms stroefen ambtelijk geworden geheel in een wonder van expressi-
viteit. Nieuwe, zelfverzonnen woorden prijken er naast uit oude boeken opgediepte
archaismen. Stijlfiguren en spectaculaire zinsconsta-ucties buitelen er over elkaar heen,
allemaal overgoten met dikke lagen rijm-, ritme- en klankeffecten. -Het is moeilijk om
in het Nederlands een equivalent te vinden voor wat in Apuleius' Latip gebeurt, maar
men zou kunnen denken aan de vroegste teksten van Hafid Bouazza, misschien niet
toevallig een Nederlandse schrijver van Noord-Afrikaanse afkomst. Zou het kunnen
dat juist non-native. speakers als stilisten uiteindelijk veel origineler en inventiever dur-
ven 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
het Apuleiaanse Latijn.
Utferme religiosis viantium moris est, cum aliqui lucus out aliqui locus sanctus in via obla-
tus est, votum postulare, pomum adponere, paulisper adsidere: ita mihi ingresso sanctissimam
istam civitatem, quanquam oppido festinem, praefanda ve-nia et habenda oratio et inhibenda
properatio est. Neque enim iustius religiosam moram viatori obiecerit out arafloribus redi-
mita out spduncafrondibus inumbrata out quercus comibus onerata autfagus pellibus
coronata, vd enim colliculus sepimine consecratus vel truncus dolamine effigiatus vd cespes
Ubamine umigatus vd lapis unguine delibutus. Parva haec quippe et quanquam paucis per-
contantibus adorata, tamen ignorantibus transcursa.

'Zoals vrome reizigers gewoonlijk, wanneer ze onderweg een woud 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
aandacht vragen, een toespraak houden, haastige speed inhouden. Want het is niet met
evenveel recht dat een reiziger vroom oponthoud oploopt bij een altaar 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 een afbeelding vormgegeven, een plag door plengingen 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, pas-

seert ze. ' [Florida i)

Het overdadige, bijna onlatijnse Latijn van Apuleius staat overigens niet helemaal op
zichzelf. Ook bij andere Latijnse auteurs uit Africa, zoals Fronto en Tertullianus, zijn
vergelijkbare fenomenen te zien. Dit heeft in de vorige eeuw geleid tot de suggestie
dat Africa een eigen literaire variant van het Latijn kende. Men sprak hierbij wel van

125



Apukius, latinist uit Africa

126

A/nritos. Tegenwoordig gelooft niemand meer aan dit concept, al was het maa; omdat
'Africa ook tal van auteurs heeft voortgebracht die keurig klassiek getint Latijn schreven,
z'oals bijvoorbeeld te zien is m het werk van Cyprianus. Van een oorzakelijk verband
tus7en expressief, overdadig Latijn en een Afrikaanse volksaard is dus geen sprake.
Eerder zip de overeerikomsten tussen Afrikaanse Latijnse auteurs te verklaren uit de
periode waarin zij schreven. In de 2de en 3de eeuw had men nu eenmaal een wat rui-
mere opvatting over wat er in literair Latijn wenselijk was dan in de periode daarvopr.

Een verhaal zander Africa
Wie Apuleius in zijn redevoeringen heeft leren kennen als een fiere representant van
zijn provincie Africa zal ook vol verwachting grijpen naar de grate roman Degouden
ezd (Metamorfosen). Maar vreemd genoeg speelt Africa hoegenaamd geen rol in dat
verhaal. De hoofdpersoon, Lucius, is afkomstig uit Korinthe en als hi] mede door
eigen schuld is veranderd in een ezel, beleeft hij tal van avonturen in Griekenland.
Aan het slot van de roman, wanneer hi] zip mensengestalte heeft hervonden, reist hi]
naar Rome, waar hij enige tijd werkt als advocaat. In de roman komt de naam Africa
niet eenmaal voor, terwijl de naam van Carthago slechts een enkele keer valt, en wel
temidden van andere namen in een gebed aan Juno (6,4).

Er is nog altijd discussie onder de geleerden over de tijd waarin Apuleius de
roman componeerde en over de vraag welk publiek hi] op het oog had. De meeste
geleerden kunnen zich wel vinden in een relatieflate datering, in elk geval na Apoiogie
en Florida, dus ongeveer het laatste kwart van de zde eeuw. Maar het beoogde publiek
blijft een groot vraagteken. SchreefApuleius voor de literaire smaakmakers in Rome
om zijn naam voorgoed en internationaal in de Latijnse letteren te vestigen? Dat zou
kunnen verklaren waarom hij het marginale Africa geheel terzijde laat en zijn verhaal
laat spelen in de aloude centra van klassieke cultuur. Ofbracht hij juist voor zijn mede-
Afrikanen het in oorsprong Griekse verhaal over in het Latijn en liet hij alles met
opzet spelen in een soort Grieks-Romeinse mengwereld, waarin men zich juist op
gepaste afstand, in Africa, zou kunnen spiegelen, net zoals dat gebeurde in de retorische
teksten van de Florida? Ook zo zou de roman zich uitstekend laten verklaren.

Het enige houvast lijkt hier te bestaan in de cmciale rol van de Egyptische godin
Isis. die Ludus aan het 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
een fasdnerende gedachte: Apuleius die de oude godsdienst uit Ajrica presenteert als
redding van de antieke wereld, misschien wel als een altematiefvoor het opkomende
Christendom. Helaas kan Egypte niet zander meer gelden als Africa, al ligt het in het-
zelfde continent. Bovendien warden de laatste jaren vraagtekens gezet bi] de emst
waarmee de Isis-religie in de roman ten tonele wordt gevoerd. Wordt de goedgelovige

Apulems, latinist wt Ajrico

Lucius niet eerder bespot en bedrogen door de Isis-priesters, en valt daarmee het
zogenaamde religieuze altematiefniet volkomen in het water?

Het zijn lastige vragen waarop een defmitiefantwoord niet mogelijk is Vaststaat
in ieder gev'al dat Romeins Africa in Apuleius een van zijn beste en beroemdste schrij-
vers heeft gevonden. Al bij leven werd hij geeerd met standbeelden in Carthago
(getuige Florida 16) en ook na zijn dood bleefzijn roem groot. Zo maakt Augustinus
goewag°van een standbeeld van Apuleius in Oea en is er in Apulems^geboortepla^s
Madamos een sokkel gevonden waarop een beeld heeft gestaan van een phUosophus
Platonicus, een titel waarvoor maar een kandidaat denkbaar is.

"Apuleius bleefdus minstens lokaal bekend als persoon en schrijver, maar ook
zijn Uteraire werk bleefin omloop en vond in Africa telkens weer nieuwe lezers. Dat
blijkt'uit diverse plaatsen in het werk van Augustinus. Tegenwoordig is Apuleius'
posMe als schrijver nauwelijks meer betwist: zeker met zijn verrassend moderne
roman behoort hi] tot de wereldliteratuur.
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