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WOORD VOORAF 

Zoals zovelen heb ik bij mijn overgang naar het middelbaar voor de studierichting Latijn 
gekozen. Om alle opties open te houden, omdat ik ‘die moeilijke richting’ wel zou aankunnen, 
omdat ik toen al keuzestress had, of om welke reden dan ook. Ik weet het niet meer. Toen had ik 
in elk geval nog geen idee dat ik het zolang zou volhouden, dat ik het zelfs in de universiteit zou 
proberen voort te zetten, en dat ik nu uiteindelijk een orgelpunt probeer te zetten op mijn 
Master Geschiedenis met een scriptie over de Romeinse geschiedenis. De weg die ik heb afgelegd 
was lang en dikwijls moeilijk, maar die heeft me wel ontwikkeld tot wie ik nu ben. Dat geldt ook 
voor deze thesis: het heeft me veel moeite en tijd gekost, maar ik hoop dat ik toch trots mag zijn 
op het resultaat en dat dit een synthese mag zijn van wat ik tijdens mijn studies geleerd heb. 

Dat de Klassieke Oudheid daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, heb ik aan een aantal 
mensen te danken. Eerst en vooral mijn middelbare leraars Latijn, niet in het minst dhr. Van 
Colen en mevr. Depoortere, om hun vak met zoveel passie te brengen. Veel meer nog dan mijn 
leraars geschiedenis hebben zij ervoor gezorgd dat mijn interesse voor de kennis over het 
verleden, die misschien altijd al in mij heeft gezeten, aangewakkerd werd, en dat die zich 
specifieker richtte op de Klassieke Oudheid. De Italiëreis in 2011 was mijn eerste echte 
kennismaking ter plaatse met de mediterraanse wereld en haar roemrijke antieke geschiedenis. 
Een nieuwe wereld ging voor me open, en het is er één die ik nog steeds verder wil blijven 
ontdekken omdat ze gewoon zo wonderbaarlijk is. 

Ook in mijn hogere studies bleef dit een rode draad vormen. Taal- en Letterkunde op zich bleek 
niet echt mijn ding, maar het was wel snel duidelijk dat ik veel minder moeite had met het Latijn 
daarin. Vervolgens lag mijn nieuwe keuze voor de richting Geschiedenis (met specialisatie in de 
Klassieke Oudheid) dan ook voor de hand, ook al had ik schrik van de immense druk die mijn 
broer daarin had achtergelaten. Ik beklaag het mij echter absoluut niet, integendeel. Ik heb me 
volledig kunnen uitleven in mijn studie, de professoren hebben mij waar nodig op het gemak 
gesteld en ik heb zeker binnen de specialisatie Klassieke Oudheid eigenlijk nooit te veel moeite 
gehad om mezelf te blijven ontwikkelen. Het is uiteraard een periode vol ups en downs geweest, 
maar deze thesis bewijst toch wel dat ik sta waar ik hoor te staan en dat ik deze periode op een 
goeie manier kan afsluiten, met oog op een nieuwe episode in mijn leven. De rol van prof. dr. 
Zuiderhoek tijdens deze periode onderschat ik zelf wellicht nog al te vaak. Ik vind het een 
bijzondere eer dat ik mijn kennis heb kunnen opbouwen via zijn vele interessante 
lessenreeksen, maar ook via zijn meer dan nuttige promotorschap. Ik wil hem hierbij van harte 
bedanken voor de steun, de kritiek, maar vooral ook voor het geduld dat hij gehad heeft met mij 
als promotor van (mijn succesvolle versie van) mijn bachelorpaper en van deze thesis. Ik ben 
niet meteen de gemakkelijkste student geweest, maar zonder zijn opmerkingen en aansporingen 
zou ik het nog veel moeilijker gehad hebben om deze studies succesvol af te ronden.  

Een ander essentieel element dat me bij het schrijven van deze thesis over de meet heeft 
geholpen, is ongetwijfeld mijn persoonlijke ontwikkeling op internationaal vlak geweest. Dankzij 
mijn Erasmuservaring in Portugal kon ik voor het eerst echt zelfstandig leven, mezelf ontdekken 
en de mediterrane levenswijze beleven. Best wel handig voor een thesis over de mediterraanse 
wereld. De inspiratie die ik heb gehaald uit mijn vele zonsondergangsmomentjes bij de prachtige 
Romeinse Templo de Diana in het centrum Évora, heeft misschien wel uiteindelijk het 
onderwerp van deze thesis mee bepaald. Ik wil alle Erasmusvrienden van Évora bedanken voor 
het prachtige semester, maar vooral Rodolfo, Alicia, Sérgio en Vanessa zullen altijd belangrijk 
blijven voor me, en ik hoop dat ik hen snel nog eens kan terugzien. Ze hielpen mij ook om mijn 
Portugees en Spaans fel te verbeteren en uit te bouwen tot een niveau waarin ik het 
professioneel kan gebruiken. Voor deze thesis heb ik gebruik gemaakt van literatuur in een 7- of 
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8-tal talen, tot Valenciaans/Catalaans toe. Zonder hen, en zonder mijn Erasmusperiode in 
Portugal, zou ik de verwerking daarvan nooit tot een goed einde kunnen brengen hebben. 

Ook ISHA (International Students of History Association) heeft ondertussen een belangrijk 
internationaal plaatsje in mijn hart gekregen. De rol van ISHA gaat van het voeren van nuttige 
discussies (ook over dit thesisonderwerp, tijdens het Spring Seminar 2019 in Belgrado 
bijvoorbeeld) in de interessante workshops, over het uitbouwen van een professioneel netwerk, 
tot het vormen van een hechte internationale vriendengroep waarop ik altijd kan rekenen. Ze 
hebben me de kans gegeven om tot internationale voorzitter van ISHA verkozen te worden, een 
kans die ik voor altijd in mijn hart zal blijven meedragen, maar ook om mijn studies op een 
ontspannen manier in de praktijk om te zetten. Elke dag leert ISHA me nog iets bij. 

Ten slotte, last but definitely not least, wil ik uiteraard absoluut nog mijn familie bedanken. Ze 
hebben me alle kansen gegeven om mijn eigen leven te vormen zoals ik het wil en ik ben hen 
daar meer dan dankbaar voor. Ik ben opgegroeid in een warm nest en ik heb nooit iets tekort 
gehad. Mijn ouders dank ik voor het respecteren van mijn persoonlijke keuzes, ook al waren die 
keuzes de laatste jaren soms impulsief en moeilijk te begrijpen. Ondanks dat toch nog het 
grootste deel van mijn studies betalen en me langer dan voorzien gratis onderdak en eten geven, 
is iets waar ik hen bijlange niet genoeg voor kan bedanken. Mijn grote zus Mayken wil ik zeker 
ook bedanken om er altijd voor mij te zijn, zeker wanneer het even wat moeilijker ging. Grote 
broer Loonis heeft me altijd geïnspireerd, maar ook gesteund om zijn gigantische historische 
voetstappen te blijven volgen. Ik wil hem bedanken voor zijn strenge, maar correcte steun 
doorheen de jaren. Zijn opmerkingen bij en het nalezen van deze thesis apprecieer ik ook veel 
meer dan dat ik wellicht laat blijken. Ik denk niet dat ik naar iemand méér opkijk dan naar mijn 
broer, en ik zal trots zijn als ik hetzelfde diploma als hem in handen kan krijgen. Net zoals ik 
hoop dat ik gans mijn familie kan blijven trotsmaken.  
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OVERZICHT VAN KAARTEN EN ILLUSTRATIES 

Figuur 1 (p. 2): Een kaartje van de gekozen steden in deze thesis. Eigen creatie via Google 
My Maps. 

Figuur 2 (p. 3): Kaart van het Iberisch Schiereiland rond 300 v.o.t., met vermelding van de 
oorspronkelijke stammen die de regio bevolkten. 

Figuur 3 (p. 34): Grafiek waarin alle (tot 2015 gevonden) inscripties in Carthago Nova 
toegewezen worden aan een bepaald type bron. De totalen worden 
afgebeeld per periode. Komt uit: Martínez Sanchez, “Epigrafía de Carthago 
Nova,” 276. 

Figuur 4 (p. 39): Kaart van Carthago Nova, bovenop een huidige satellietfoto van de stad. 
Het antieke stratenplan en de gevonden inscripties worden ook afgebeeld. 
Komt uit: Martínez Sanchez, “Epigrafía de Carthago Nova,” 286. 

Figuur 5 (p. 47): Oriëntatie van het forum en de omliggende straten, bovenop het huidige 
stratenplan gelegd. Komt uit: Noguera Celdrán, Martín Camino en Soler 
Huertas, “De nuevo sobre el foro de Carthago Nova,” 138. 

Figuur 6 (p. 56): Tabel met de voornaamste familienamen in Carthago Nova, met hun 
epigrafische attestaties per periode. Komt uit: Martínez Sanchez, 
“Epigrafía de Carthago Nova,” 280. 

Figuur 7 (p. 76): Luchtfoto van de opgravingen in Lucentum (Tossal de Manises). Komt uit: 
Olcina Doménech en Ximénez de Embún Sánchez, “Arqueología romana y 
mundo tardoantiguo,” 111. 

Figuur 8  (p. 86): Gereconstrueerde kaart van het oude Valentia. Komt uit: Jiménez 
Salvador, “Una nueva imagen urbana,” 94. 

Figuur 9 (p. 88): Reconstructie van het Forum van Valentia. Het donkere deel is de 
opgegraven almoínasite, de rest ligt nog onder de moderne bebouwing. 
Komt uit: Morín de Pablos en Ribera i Lacomba, “Los foros de Valentia y 
Ercavica,” 106. 

Figuur 10 (p. 98): Planimetrie van de opgravingen op de Tolmo de Minateda. de grote 
blauw-paarse vlek linksbovenaan is de Reguerón, de nauwe en enige 
toegangsweg tot de verhoogde rots. Komt uit: Abad Casal et Al., “El Tolmo 
de Minateda (Hellín, Albacete, España): un proyecto de investigación,” 
355. 

Figuur 11 (p. 100): Schematische reconstructie van de monumentale inscriptie die bij de 
toegangspoort van Ilunum hoort. Komt uit: Abad Casal, “La inscripción 
monumental del Tolmo de Minateda,” 650. 
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INLEIDING EN CONTEXTUALISERING VAN HET ONDERWERP 

In de sterk competitieve wereld waarin we vandaag de dag leven, zijn waarden als (politieke) 
ambitie, invloed en prestige volgens heel wat mensen bijzonder belangrijk. Toch is dat uiteraard 
geen ‘nieuw’ element in onze samenleving. Ook in de Hellenistisch-Romeinse wereld streden de 
stedelijke elites al om prestige en om de hoogste politieke ambten. Vooral hun imago als 
publieke weldoener was daarbij belangrijk, omdat ze op die manier vrij gemakkelijk konden 
aantonen dat ze het goed voorhadden met hun stad en de plaatselijke bevolking. Daarmee 
konden ze vervolgens prestige en (politieke) invloed winnen om zo bij de sociale toplaag van de 
bevolking te geraken of te blijven. In de vakliteratuur noemen we dit concept, waarbij publieke 
weldaden dus door particulieren gedaan werden met private middelen, met als doel om het 
eigen imago te versterken, “euergetisme”. We moeten altijd voorzichtig zijn met vergelijkingen 
met de hedendaagse wereld, omdat er fundamentele verschillen en nuances te leggen zijn. Maar 
om een basisidee van het concept te krijgen, kunnen we in onze hedendaagse wereld misschien 
denken aan bijvoorbeeld een gratis barbecue aangeboden door een politieke kandidaat in de 
aanloop naar lokale gemeenteraadsverkiezingen. Of aan de private miljoenendonaties die rijke 
zakenlui deden (of op z’n minst beloofden) om de reparaties van de afgebrande Notre-Dame in 
Parijs te financieren. Ook die politici, zakenlui en economische elites trachten namelijk stemmen 
te winnen of op z’n minst hun imago op te krikken bij de bevolking, met als doel om hun 
gepriviligieerde positie te legitimeren en te bevestigen. Het grootste verschil met de 
Hellenistisch-Romeinse samenleving is wellicht dat de weldaden publiekelijk gevierd en 
herdacht werden, via het uitvaardigen van publieke inscripties. Eigenlijk is dat een beetje de 
antieke variant van een huldiging in de media (waar de donateurs voor de Notre-Dame 
mogelijks ook op aasden), maar dan met een een veel gerichter (lokaler) bereik en eigenlijk ook 
deels een permanenter karakter door de aard van inscripties. Toch zijn er natuurlijk ook heel 
wat verschillen en specifieke kenmerken voor de Klassieke Oudheid, die ik verder in deze thesis 
zal bespreken. 

Het concept “euergetisme” of “publieke weldoenerij” staat dus centraal in deze thesis en zal dus 
het overkoepelende onderzoeksthema omvatten waarrond de vraagstelling zich zal begeven. De 
lokale elites gaven hun stad vorm als een middel om hun prestige op te bouwen, wat dan weer 
de basis was voor de uitbouw van hun persoonlijke politieke carrières. We kunnen dit nagaan 
door te zien hoe ze letterlijk de stad vorm gaven door het financieren van monumenten en 
publieke gebouwen, maar ook op politiek, sociaal én economisch vlak hadden hun weldaden 
(zoals speciale voedselvoorzieningen, evenementen, …) een diepgaande impact. 

Aangezien de Romeinse monumenten en publieke gebouwen vandaag de dag nog behoorlijk 
tastbaar zijn via de vele archeologische ruïnes in de mediterraanse wereld, kies ik in deze thesis 
voor het bespreken van enkel die vorm van euergetisme. Antieke monumenten spreken nog 
steeds tot onze verbeelding. Griekse theaters en tempels zijn bijvoorbeeld magnifieke 
bouwwerken, Romeinse aquaducten zijn vernuftige constructies, en het Colosseum trekt niet 
voor niets miljoenen toeristen per jaar. Ze spreken niet alleen tot onze verbeelding omdat ze een 
immense invloed hadden en hebben op de vorming van ons stadsbeeld, maar ook omdat ze 
verspreid zijn over grote delen van de mediterraanse en Europese wereld. Het zijn symbolen van 
de Romeinse invloed in verre gebieden die met antieke transportmiddelen niet snel of 
gemakkelijk te bereiken waren, en dus ook moeilijker politiek te controleren waren. In 
verschillende gebieden en verschillende types steden zien we toch vaak dezelfde Romeinse 
invloed, maar het blijft de vraag hoe die invloed precies tot stand is kunnen komen. 

Daarom wil ik dus vervolgens ook vooral dieper ingaan op de lokale hoofdpersonages van 
monumentaal euergetisme: wie zijn ze, waarom voeren zij Romeins-getinte euergetische daden 
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uit en wat hebben ze daar persoonlijk bij te winnen? Welk effect heeft dat euergetisme dan op de 
persoonlijke carrières van die weldoeners? Daarvoor moeten we de op monumentale inscripties 
vermelde namen analyseren, die personages in sociale en politieke structuren plaatsen en 
daarmee familiale banden of politieke rollen afleiden. Ook de contextuele vraag hoe het 
Romeinse Rijk bestuurd werd, welke rol de provinciale steden en elites in dat systeem hadden, 
en hoe de interactie tussen de verschillende niveau’s verliep, zal kort besproken worden in deze 
thesis. Dat is namelijk essentieel om aan te tonen hoe en waarom lokale elites Romeins 
euergetisme gebruikten om hun eigen prestige op te waarderen. 

 

 

FIGUUR 1: EEN KAARTJE VAN DE GEKOZEN STEDEN IN DEZE THESIS. EEN STER STELT EEN COLONIA  
VOOR; EEN RUIT EEN STRATEGISCH MUNICIPIUM; EEN MARKERINGSPIN EEN ‘MINDER UITGEBOUWD 
MUNICIPIUM. 

 

Euergetisme was dus in elk geval een duidelijk stedelijk fenomeen, wat meteen een bepaalde 
geografische afbakening met zich meebrengt. Ik heb gekozen om me te focussen op enkele 
steden op het Iberisch Schiereiland (zie figuur 1), voornamelijk langs de zuidoostelijke (sterk 
verstedelijkte) kustregio’s. Door verschillende types steden en geografische contexten te 
bespreken en te vergelijken, kunnen we hopelijk zien in welke situaties de euergetische 
modellen goed toepasbaar zijn, en vooral in welke situaties er mogelijks nog wat aanpassingen 
nodig zijn. Het zal in mijn thesis vooral om het zuidelijk deel van de Romeinse provincie 
Hispania Citerior gaan, waar de Iberische stammen van de Contestani, Bastetani en Edetani hun 
woonplaats hadden vóór de komst van de Romeinen (zie figuur 2). Ik zal echter ook iets verder 
het binnenland intrekken, tot aan het begin van het oorspronkelijk gebied van de Keltiberiërs. 
De historische stad Carthago Nova (tegenwoordig: Cartagena) op het zuidelijk uiteinde van 
Hispania Citerior zal als centraal vertrekpunt fungeren in mijn onderzoek, aangezien het belang 
van deze stad als knooppunt en belangrijkste havenstad in de regio niet te onderschatten valt. 
Die stad zal dan ook de meeste aandacht krijgen in de bespreking. De keuze voor deze 
geografische context is ook praktisch: het gaat om een behoorlijk sterk verstedelijkte regio, in 
een streek die relatief vroeg en intensief in aanraking is gekomen met de Romeinse cultuur en 
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overheersing. De uiting van euergetisme is daardoor misschien iets meer aanwezig of duidelijk, 
terwijl het toch nog steeds om een provinciale context gaat met een unieke historische 
ontwikkeling (zeker in het geval van Carthago Nova). Daarnaast is deze keuze voor een context 
in het Romeinse Westen ook een poging om bij te dragen tot het uitwerken van kritieken die 
stellen dat het concept euergetisme vooral verklaard wordt op basis van de Griekse of 
gehelleniseerde situatie. 

 

 

FIGUUR 2: KAART VAN HET IBERISCH SCHIEREILAND ROND 300 V.O.T., MET DE OORSPRONKELIJKE 
STAMMEN DIE DE REGIO BEVOLKTEN 

 

De chronologische afbakening van mijn onderzoek is daarnaast natuurlijk sterk afhankelijk van 
het beschikbaar bronnenmateriaal, waardoor ik in deze thesis vooral de eerste eeuw v.o.t. en de 
eerste eeuw o.t. zal bespreken. Daarbij wil ik een vergelijking maken en gelijkenissen en 
verschillen zoeken tussen het euergetisme op het einde van de Romeinse Republiek enerzijds en 
het begin van de Romeinse Keizertijd anderzijds. Mogelijk kan een vergelijking tussen die twee 
periodes een verschil (of misschien zelfs een opmerkelijke continuïteit) in euergetisch gedrag en 
in het effect op de persoonlijke politieke carrières aantonen, en ons daarmee meer bijleren over 
het concept euergetisme zelf. 

Qua bronnengebruik stuurt de aard van het concept euergetisme ons onoverkomelijk richting 
het raadplegen en onderzoeken van voornamelijk epigrafische bronnen. Zeker in het geval van 
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monumenten en publieke gebouwen, maar ook in de andere types euergetisme, is de nood om 
de weldaad ‘voor eeuwig’ te herdenken in de vorm van een publieke inscriptie groot. Eigenlijk 
kan je zelfs stellen dat een weldaad zonder neergeschreven inscriptie niet helemaal te 
catalogeren valt onder het concept ‘euergetisme’. Daarom zullen epigrafische bronnen een 
sleutelrol spelen in mijn onderzoek. Archeologische opgravingen spelen uiteraard ook een 
belangrijke rol, maar eerder in hun historische context (type bouwwerk, plaats, datering, 
kwantiteit of monumentaliteit van de weldaad) dan in de puur kunstwetenschappelijke context 
die zich meer toelegt op vorm, versieringen of andere detaillistische kenmerken. De inscripties 
blijven echter centraal staan, want ze geven de stille, passieve archeologische bouwwerken een 
historische stem, een verhaal waarmee we verder kunnen werken.1 Het is op die combinatie van 
epigrafische bronnen bij archeologische restanten dat we onze hypotheses en theorieën kunnen 
opbouwen en waarmee we de variëriteit, kwantiteit en kwaliteit van euergetisme beter kunnen 
bepalen. Andere bronnentypes, zoals bijvoorbeeld literaire of numismatische bronnen, komen af 
en toe ook aan bod in het onderzoek rond euergetisme, maar die soorten bronnen zijn minder 
frequent, meestal ook minder relevant in het thema en zullen hier in deze thesis dan ook amper 
voorkomen. 

De voorbije eeuwen heeft deze thematiek in elk geval al dikwijls discussie opgeleverd. Specifiek 
met betrekking tot Carthago Nova, of iets ruimer de andere Spaans-Romeinse steden, zien we 
dat de eerste vormen van historiografie gevormd werden door zeer lokale Spanjaarden vanaf de 
16e en 17e eeuw, waarna de Duitse historici het initiatief vanaf de 18e en vooral de 19e eeuw 
overnamen. Dat is eigenlijk nog steeds het geval: Franstalige, Engelstalige en anderstalige 
literatuur over deze regio blijft binnen dit thema bijzonder beperkt. Dat levert natuurlijk wel een 
probleem op, zeker omdat heel wat Spaanse vakliteratuur vooral een behoorlijk archeologisch 
uitgangspunt blijft gebruiken, met relatief weinig nuttige, diepgaande historische bedenkingen 
of analyses. Misschien komt dat omdat heel wat Spaanse (en Portugese) universiteiten hun 
studenten vormen in “História y Arqueología”? Volgens mij is er nog veel historiografische 
progressie mogelijk en kan het debat nog heel wat nieuwe impulsen gebruiken, onder andere 
door de kennis en de discussies rond het onderwerp te internationaliseren. 

Dat is dan ook deels het doel van mijn thesis. Ik wil de kennis van vooral de lokale Spaanse 
historici en archeologen verenigen met de algemene internationale modellen, om zo een beter 
beeld te vormen over de uiting van euergetisme in het zuiden van Hispania Citerior en de 
invloed ervan op de persoonlijke carrières van de stedelijke elites aldaar. Aan de hand van 
enkele centrale onderzoeksvragen zal ik proberen om dat doel te verwezenlijken: Hoe 
gebruikten elites in het zuiden van Hispania Citerior publieke weldoenerij bij het opbouwen van 
hun persoonlijk prestige en politieke carrières in de periode van de laatste eeuw v.o.t. tot het 
eind van de 1e eeuw o.t.? Zijn er evoluties op te merken tijdens die tijdsperiode? Kunnen we 
verschillen identificeren tussen verschillende naburige geografische contexten, met name tussen 
een grote centrale handelsstad (Carthago Nova) en enkele omliggende kleinere Romeinse steden 
in de regio, die elk hun eigen context hebben?  

                                                             
1 Marietta Horster, “Urban infrastructure and euergetism outside the city of Rome,” in The Oxford 
Handbook of Roman Epigraphy, eds. Christer Bruun en Jonathan C. Edmondson (Oxford: Oxford University 
Press, 2014), 516. 
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DEEL I –  ALGEMENE KADERING 

In het eerste deel van deze thesis bespreek ik kort de algemene kadering rond de thema’s die 
mijn onderwerp aanbelangen. Telkens zal ik proberen om de algemene conceptualiserende 
debatten weer te geven, gevolgd door een bespreking van enkele kritieken op de algemene 
modellen die uit die debatten zijn voortgevloeid. 

In het eerste hoofdstuk bespreek ik de debatten, modellen en kritieken rond het centrale 
concept “euergetisme” of “publieke weldoenerij”. 

Het tweede hoofdstuk bouwt op het algemene model van Garnsey en Saller, een model over 
Romeinse staatsstructuur dat zij in een hoofdstuk van hun boek de titel “Government without 
Bureaucracy” gegeven hebben. 
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HOOFDSTUK 1:  
HET CONCEPT “EUERGETISME”  

Vooraleer we de specifieke situatie in Hispania kunnen onderzoeken aan de hand van de antieke 
bronnen, is een korte definiëring van het concept euergetisme en een bespreking van de 
historische debatten rond het thema noodzakelijk. Wat vaststaat, is dat het woord euergetisme 
een neologisme is uit de 20e eeuw, weliswaar afgeleid van het Griekse woord euergetes. André 
Boulanger heeft de term ‘euergetisme’ in 1923 voor het eerst benoemd, daarna behandelde ook 
Henri-Irénée Marrou het concept in 19482, maar het was wachten op het werk van de Franse 
historicus Paul Veyne in 1976 om een duidelijk kader te vormen en de echte conceptuele 
debatten omtrent deze thematiek op gang te brengen. Vandaag de dag beheerst een algemene 
consensus alvast de absolute basis van het concept: euergetisme gaat om het aanwenden van 
privaat kapitaal om publieke projecten te financieren en om in publieke noden voor de 
collectieve gemeenschap te voorzien. De volgende stap, die Veyne dus als eerste zette, was het 
uitwerken van details binnen het concept, het voeren van debatten en het opmaken van 
theorieën. Zo kon het historisch onderzoek zich steeds richten op bepaalde specifieke aspecten 
en twistpunten van het concept, en door het fenomeen op verschillende manieren te proberen 
benaderen, gaf dit aanleiding tot discussies rond verschillende soorten vragen: hoe vaak die 
euergeten dit historisch proces uitvoerden, hoeveel privaat geld ze precies ter beschikking 
stelden, waarom ze dit deden, wat ze hiervoor terugkregen, of welke (andere) implicaties dit 
proces had voor de context van de individuen zelf, maar ook voor de gemeenschap en de 
reputatie van beide partijen, etc. Zo zijn er sinds de jaren 1970 een aantal algemene modellen 
gevormd, die ik hieronder in dit eerste theoretische deel zal bespreken.  

 

ALGEMENE MODELLEN 

LIEFDADIGHEIDSMODEL 

Vóór de conceptualisering van Veyne in 1976 waren verscheidene historici ook al bezig met de 
vraag waarom de elite privaat kapitaal aanwendde om in publieke noden te voorzien en ze te 
bekostigen. Het fenomeen werd dus zeker al bestudeerd, het werd gewoon nog niet benoemd of 
afgebakend als ‘euergetisme’, of toch op z’n minst niet volledig geconceptualiseerd zoals Veyne 
het deed. Een belangrijke voorloper was bijvoorbeeld Arthur Robinson Hands. In 1968 bracht hij 
Charities and social aid in Greece and Rome uit, waarin hij het deelaspect liefdadigheid (of 
vrijgevigheid) wou bestuderen om het fenomeen euergetisme te verklaren.3 Op het eerste zicht 
ziet het concept euergetisme er namelijk wel behoorlijk vrijgevig uit, als een soort donatie van 
de rijke elite aan de collectieve gemeenschap. Hands merkte zelf echter al op dat het eigenbelang 
van de elite tot uiting komt in de weldaden, omdat ze steeds eerbetuigingen verwachten ter 
compensatie. 4  Permanente herinnering en eer is natuurlijk het gemakkelijkst bij de 
permanentere vorm van weldoenerij, namelijk het bouwen van monumenten en publieke 
gebouwen. De levenskwaliteit van de (arme) bevolking verbetert daarbij niet meteen, vooral het 
prestige van de stad en van de weldoener zelf stijgt. Hands wil daarom vooral andere vormen 
van weldoenerij bestuderen waarbij de elite wél uit pure liefdadigheid zou handelen. Daarbij 
gaat het onvermijdelijk vooral over de voorziening van basisbehoeften en tijdelijke weldaden, 
zoals bijvoorbeeld het uitdelen van graan aan de bevolking, hoewel het eigenbelang van de elite 

                                                             
2 Paul Veyne, Le Pain et le Cirque: Sociologie Historique d'un Pluralisme Politique (Parijs: Seuil, 1976), 20. 
3 Arthur Robinson Hands, Charities and Social Aid In Greece and Rome (Londen: Thames & Hudson, 1968), 
7-9. 
4 Hands, Charities and Social Aid, 26. 
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ook daarbij niet weg te denken is.5 Hoewel het een moedige poging is, blijkt snel dat 
liefdadigheid wellicht niet de juiste premisse is om het fenomeen te benaderen. 

 

ECONOMISCH MODEL 

De echte algemene conceptualisering van euergetisme kwam er dus pas in 1976, acht jaar na het 
boek van Hands, toen Paul Veyne het debat rond euergetisme op de kaart heeft gezet met zijn 
boek Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique. De gewaagde, quasi 
filosofische conceptualisering en theoretisering die Veyne daarin naar voor brengt hebben de 
huidige ideeën rond euergetisme gevormd en de debatten eromtrent in gang gestoken. 
Gedurende de eerste jaren werd zijn werk niet meteen naar waarde geschat, of toch zeker niet in 
de Angelsaksische wereld, maar een Engelse vertaling en herwerking van Oswyn Murray en 
Brian Pearce (Bread and Circuses) bracht ook daar verandering in.6 Die vertaling kwam er echter 
pas in 1990 en liet zelfs een belangrijk deel van de introductie van Veyne weg, naar eigen zeggen 
omdat de meeste problematische elementen van de debatten anderhalf decennium later (1990) 
opgelost waren of te specifiek waren voor de Franse context in 1976. In die introductie klaagde 
Veyne de onmacht van het historisch debat op dat moment (1976) om het concept euergetisme 
op een heldere manier te vatten aan. Dit weglaten betekent echter dat het iets moeilijker wordt 
om de redenen en argumenten van Veyne in het compleet plaatje te zetten.7 De grote lijnen van 
het model van Veyne zijn gelukkig wel op een correcte manier overgenomen in de Engelse 
vertaling. 

Samenvattend wil Veyne vooral beargumenteren dat euergetisme een antiek gebruik omvat dat 
zich manifesteerde in het opsmukken van de stad (door het bouwen van monumenten, 
standbeelden en publieke gebouwen) en in de vorm van andere publieke diensten zoals o.a. 
publieke feesten, voedselvoorzieningen (“brood”), entertainment (“spelen”) en gelduitdelingen. 
Deze diensten werden verleend aan de samenleving in z’n geheel, dus niet aan aparte 
doelgroepen zoals arme mensen, stemgerechtigden of notabelen, of aan individuen (zoals het 
mecenas-concept waarbij bv. schrijvers, kunstenaars of geleerden ondersteund worden).8 Hij 
stelt het dus heel economisch voor, als een soort mecenaat waarbij dan echter de volledige stad, 
de samenleving in z’n geheel ondersteund wordt. Als het aan de ‘ontvangende kant’ niet om dat 
gemeenschappelijk geheel van de stad gaat, kunnen we volgens Veyne zelfs niet spreken van 
euergetisme.9 Een ander uniek element van euergetisme is volgens Veyne dat er zowel een 
vrijwillige (privaat euergetisme) als een ‘verwachte’ (publiek euergetisme), soms zelfs door de 
gemeenschap opgelegde (bv. als deel van een politiek ambt) variant van het gebruik bestond, en 
vooral dat het bij de meeste weldaden om een subtiele combinatie van beide vormen ging.10 Het 
was een manier voor de rijke elite om hun sociale superioriteitsgevoel te uiten op een voor de 
rest van het volk aanvaardbare wijze, een manier om sociale afstand te benadrukken maar ook 
te legitimeren.11 Daarmee countert Veyne een marxistische visie die uitgaat van puur materiële 
belangen van de elite, van een van onderuit opgelegde (groeps)druk om weldaden te verrichten, 

                                                             
5 Hands, Charities and Social Aid, 89-92. 
6 Peter Garnsey, “The Generosity of Veyne,” recensie van Bread and Circuses: Historical Sociology and 
Political Pluralism, door Paul Veyne (vertaling door Oswyn Murray en Brian Pierce), JRS 81 (1991): 164. 
7 Garnsey, “The Generosity of Veyne,” 164. 
8 Garnsey, “The Generosity of Veyne,” 167. 
9 Jean Andreau, Alain Schnapp en Pauline Schmitt-Pantel, “Paul Veyne et l’évergétisme,” in Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations 33, nr. 2 (1978): 309. 
10 Garnsey, “The Generosity of Veyne,” 167. 
11 Veyne, Le Pain et le Cirque, 112. 
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of van een elitaire strategie om de massa op politiek vlak gedeisd te houden.12 Het is volgens 
Veyne absoluut geen vorm van sociaaleconomische redistributie.13 Veyne benadrukt ook nog 
eens dat het concept omwille van z’n aard enkel geïnterpreteerd kan worden in een stedelijke 
maatschappij, niet in rurale omgevingen.14 In elk geval is dit werk van Veyne – terecht – nog 
steeds het standaardwerk voor elke studie over euergetisme. Alleen al het gebruik van de term 
‘euergetisme’ is belangrijk om het debat te structureren en valt vooral aan Veyne toe te 
schrijven. 

 

DEMOCRATISCH MODEL 

Onder andere Guy MacLean Rogers probeerde het fenomeen in 1991 via een ander standpunt te 
bekijken, eerder als een soort bottom-up approach. Bij zijn bespreking van de schenking van een 
festival door ene Demosthenes in Oenoanda (Asia Minor) tijdens volle Keizertijd, probeert hij 
aan te tonen dat de boulè en de demos zelf een veel grotere invloed hadden bij bepaalde 
euergetische weldaden. Hij bekritiseert vooral het ‘tension-free’ stadsideaal dat de voorgaande 
modellen (misschien onbewust) hanteerden. Volgens Rogers hadden de boulai en de demoi de 
troef in handen om democratische spanning op te bouwen, waardoor ze konden onderhandelen 
met elitaire weldoeners om betere weldaden te verkrijgen waarbij de stad in z’n geheel aan 
prestige kon winnen.15 De aristocratie kon weldaden wel in gang zetten en nam waarschijnlijk 
meestal wel het eerste initiatief, maar onderhandeling tussen beide partijen staat centraal, 
spanning is absoluut niet weg te denken en de actieve rol van de boulè en de demos daarbij moet 
volgens Rogers duidelijk opgewaardeerd worden.16 

 

POLITIEK MODEL 

In 2009 probeerde Arjan Zuiderhoek vooral het politieke aspect van euergetisme uit te lichten. 
Sterker nog, hij claimt dat de politieke ideologie achter euergetisme essentieel is om de enorme 
groei van euergetisme in Asia Minor (zijn voornaamste expertiseveld) tijdens de vroege en hoge 
Keizertijd te verklaren. Door de situatie in Asia Minor te bestuderen wil hij zijn politiek 
verklaringsmodel testen, om, als het succesvol blijkt, het daarna te kunnen extraheren als een 
algemeen model naar de andere provinciale contexten.17 Andere verklaringen voor euergetisme 
zijn volgens Zuiderhoek zeker niet nutteloos voor het verklaren van het bestaan van het 
fenomeen, maar ze bieden onvoldoende uitleg om die ongeziene groei tijdens de keizerlijke 
periode te begrijpen: het politieke verhaal is veel belangrijker om dit te begrijpen.18 Zuiderhoek 
gaat uit van een enorme paradox tussen het behoorlijk vrijgevige concept van euergetisme en de 
inherente ongelijkheid van de Romeinse samenleving. Door politieke veranderingen en verdere 
oligarchisering van de macht steeg die ongelijkheid in de provincies in de eerste twee eeuwen 
van het Keizerrijk aanzienlijk, wat zorgde voor een groeiende politieke en ideologische spanning 
of ‘energie’. Het grootste verschil met Rogers daarbij is dat Zuiderhoek minder agency geeft aan 
het volk en een sterkere rol bij de elite legt, in de vorm van politieke spelletjes. Euergetisme 

                                                             
12 Richard Swedberg, recensie van Bread and Circuses: Historical Sociology and Political Pluralism, door 
Paul Veyne (vertaling door Oswyn Murray en Brian Pierce), Acta Sociologica 35, nr. 3 (1992): 256. 
13 Andreau, Schnapp en Schmitt-Pantel, “Paul Veyne et l’évergétisme,” 309. 
14 Garnsey, “The Generosity of Veyne,” 167. 
15 Guy MacLean Rogers, “Demosthenes of Oenoanda and Models of Euergetism,” JRS 81 (1991): 93-4. 
16 Rogers, “Demosthenes of Oenoanda,” 99. 
17 Andries Zuiderhoek, The politics of munificence in the Roman Empire. Citizens, Elite and Benefactors in 
Asia Minor (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 1-2. 
18 Zuiderhoek, The politics of munificence, 12. 
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zorgde er volgens Zuiderhoek voor dat die energie niet omgezet werd in een sociaal conflict, 
maar wel in een politiek proces waarbij weldoeners subtiel en vakkundig onderhandelden over 
hun weldaden voor de stad en de eer die ze er voor terug verwachtten. Het element 
‘uitwisseling’ is daarbij heel belangrijk. Die politieke spelletjes zorgden voor een heel 
pragmatisch antwoord op die politieke energie, om het volk met weldaden gerust te stellen. Over 
de grootte, het type en de hoeveelheid van de weldaden werd zodanig uitgebreid onderhandeld 
opdat de gift exact kon voldoen aan de verwachtingen van het volk, zodat de gemeenschap de 
weldoener zou eren en zodat zij de sociaaleconomische inferioriteit tegenover de weldoener 
zouden kunnen aanvaarden. Deze theorie impliceert echter ook dat weldoeners niet zomaar 
giften konden doen, spontaan of zonder politieke of sociaal-hiërarchische belangen. 19 
Zuiderhoek gaat daarbij enigszins in tegen de distinctie van Veyne tussen enerzijds eerder 
politiek gerichte giften die verbonden zijn met politieke ambten, en anderzijds spontane of 
‘belangeloze’ giften vanuit zij die geen ambt bekleedden of daar minder ambitie voor hadden. Hij 
gebruikt daarbij de gelijkaardige reactie van Andreau, Schnapps en Schmitt op Veyne, namelijk 
“tout l’évergétisme est politique”20, om zijn politiek model te ondersteunen.21 

 

KRITIEKEN 

Waar al deze verschillende modellen op zich al kritieken en reacties zijn op de andere 
(voorgaande) theorieën, zijn er natuurlijk ook nog verschillende andere stemmen, die elk op hun 
manier bijdragen aan het historisch debat. Ze zijn minstens even nuttig en ze bespreken vaak 
tekortkomingen binnen de algemene theorieën, of ze leggen een andere focus of visie op de 
verschillende verklaringsmodellen. Op die manier proberen ze het algemene concept te 
verbeteren, zodat we uiteindelijk met z’n allen richting een historisch correctere verklaring van 
euergetisme kunnen toewerken. 

 

GEOGRAFISCH 

Vooral Philippe Gauthier had in het begin bijvoorbeeld kritiek op (de Franstalige versie van) 
Veyne, in zijn werk Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, verschenen in 1985. Vooral het 
bronnengebruik van Veyne en meerbepaald de interpretatie ervan is volgens Gauthier te 
beperkt, of althans te miniem uitgewerkt. Veyne gaat volgens Gauthier niet ver genoeg door op 
de effectieve bewijzen in inscripties en antieke literatuur, omdat hij te veel bezig is met zijn 
conceptualisering. Om erbovenuit te steken moet een auteur in beide delen (bronnengebruik en 
theoretisering) uitblinken, als het ware als een echte veelzijdige erudiet. Veyne heeft bijgevolg 
ook te weinig aandacht voor lokale variaties in tradities rond euergetisme, iets wat namelijk 
enkel uit de specificiteit van de bronnen zelf kan blijken.22  

De geografische context en specificiteit is wel vaker een probleemgeval bij de algemene 
modellen. Veyne, Rogers en Zuiderhoek behandelen vooral de Griekse/gehelleniseerde wereld, 
waarbij de argumenten dan in algemene modellen geëxtraheerd worden naar de andere 
Romeinse provincies of het Romeinse Rijk in het algemeen.23 De Griekse/oosterse context is 

                                                             
19 Zuiderhoek, The politics of munificence, 10-11. 
20 Andreau, Schnapp en Schmitt-Pantel, “Paul Veyne et l’évergétisme,” 312. 
21 Zuiderhoek, The politics of munificence, 11. 
22 Philippe Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (Athene: Ecole française d'Athènes, 1985), 7-
10. 
23 Garnsey, “The Generosity of Veyne,” 167. 
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echter uniek en heeft een heel andere sociaalmaatschappelijke geschiedenis als ‘uiterst 
beschaafde samenleving’ achter de rug dan de meeste andere Romeinse provincies. 

Ook het Oxford Handbook of Roman Epigraphy, uitgegeven door Christer Bruun en Jonathan C. 
Edmondson in 2014, schenkt aandacht aan het concept euergetisme en de geografische variëteit 
ervan. Henrik Mouritsen bespreekt in hoofdstuk 8 bijvoorbeeld de lokale elites in Italië en de 
westelijke provincies en zegt daarbij dat de actieve betrokkenheid van lokale elites in het 
dagelijkse provinciale leven de ruggengraat is geweest voor het grote succes van het Romeinse 
Rijk.24 Dat is eigenlijk ook al een beetje een inleiding op het volgende hoofdstuk in deze thesis. 
Een deel van zijn betoog over de samenstelling en werking van die lokale elites gaat ook over 
“elite benefactions in local communities” (pagina’s 236-239) en dus over provinciaal 
euergetisme. Hij ziet tijdens de keizertijd een groeiend verlangen bij de lokale elite naar een 
hogere status en erkenning, wat uiteindelijk bereikt wordt door ostentatieve weldaden en 
uitgedrukt wordt in honoraire inscripties. Daarvan kennen we in totaal duizenden voorbeelden 
verspreid over heel het Romeinse Keizerrijk.25 Mouritsen ziet euergetisme als een middel voor 
de westelijke lokale elites om op sociaal en politiek vlak op te klimmen tot de Romeinse 
aristocratische klasse; sommigen kwamen zelfs in de Senaat terecht of bekleedden de hoogste 
imperiale ambten.26 Hiermee gaat hij eigenlijk deels in tegen de argumentatie van Veyne, die 
zegt dat euergetisme vooral een middel was om sociale hiërarchie te benadrukken en te 
versterken.27 Wellicht moeten we dus benadrukken dat er een verschil is tussen de sociale 
hiërarchie binnen een stad of gemeenschap enerzijds (die de ongelijkheid benadrukt), maar dat 
er anderzijds wel sociale mobiliteit mogelijk was in het overkoepelende politieke landschap van 
het hele rijk en dat euergetisme dus op verschillende niveaus verschillende sociale implicaties 
kan bevatten. 

 

CHRONOLOGISCH 

Een ander punt van kritiek van Gauthier is dat de periodisering van euergetisme niet helemaal 
nauwkeurig bepaald werd bij Veyne en dat de overgangen dus niet correct zijn. Gauthier ziet 
namelijk continuïteit tussen de klassieke en hellenistische periode in de Griekse steden, waar 
Veyne een duidelijke breuk (het begin van euergetisme) ziet omdat de kwantiteit van honoraire 
epigrafische bronnen gewijd aan weldoeners tijdens die overgang merkbaar stijgt. Gauthier 
claimt dat er andere redenen aan de basis ligging van die stijging, voornamelijk de opkomst van 
nieuwe aristocratische groepen die meer erkenning wilden, en nieuwe politieke noden en 
doelen.28 

Marc Domingo Gygax, een Spaanse historicus, gaat verder door op die periodisering en 
behandelt in zijn werk vooral de oorsprong van euergetisme en de vroege periode van het 
concept. Domingo Gygax probeert de longue durée van euergetisme te beschrijven en richt zijn 
pijlen vooral op de archaïsche Griekse periode, met de diepste wortels van het fenomeen 
euergetisme zelfs terugreikend tot in de 6e eeuw v.o.t. 29 De publieke erkenningen die atleten in 
die periode kregen voor overwinningen zijn volgens Domingo Gygax heel vergelijkbaar met het 
latere gebruik van euergetisme. Het element van wederkerigheid is voor hem dus heel 

                                                             
24 Henrik Mouritsen, “Local Elites in Italy and the Western Provinces,” in The Oxford Handbook of Roman 
Epigraphy, eds. Christer Bruun en Jonathan C. Edmondson (Oxford: Oxford University Press, 2014), 227. 
25 Mouritsen, “Local Elites in Italy and the Western Provinces,” 236. 
26 Mouritsen, “Local Elites in Italy and the Western Provinces,” 237. 
27 Veyne, Le Pain et le Cirque, 312-9. 
28 Gauthier, Les cités grecques, 7-10. 
29 Marc Domingo Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 95. 
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belangrijk, waarbij het evenredige fenomeen van ‘gift exchange’ dienst doet als een simpel 
model voor euergetisme, waarbij de eerbetuigingen een ‘counter-gift’ voorstellen.30 Aan de ene 
kant van de relatie van gift exchange staat er dan gewoon een hele gemeenschap en het type 
giften is ook niet symmetrisch (financieel/materieel wordt terugbetaald door honorair 
eerbetoon), maar het idee erachter is wel vergelijkbaar. Waar Veyne de verschillen tussen 
euergetisme en gift exchange ziet en op psychologisch vlak een eenzijdig proces van elitair 
eigenbelang en sociale afstand bespreekt, benadrukt Domingo Gygax de gelijkenissen tussen 
beide fenomenen, onder andere doordat ze volgens hem dezelfde roots hebben.31 

 

GENDER 

Er zijn ook benaderingen die meer aandacht hebben voor het element ‘gender’ in deze 
thematiek. Ondanks dat vrouwen ongeveer de helft van de bevolking uitmaken, werden ze tot 
voor kort namelijk amper besproken. De laatste paar decennia zijn heel wat historici, zoals ook 
Caldelli, de rol van vrouwen in de Romeinse samenleving beginnen te onderzoeken om de 
geschiedenis toch iets totaler, representatiever en correcter te proberen reconstrueren. Het is 
nochtans niet simpel om de geschiedenis van de Romeinse vrouwen te achterhalen: ze lieten zelf 
amper sporen na van hun levens (behalve dan via bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen) en wat we 
over hen weten werd geschreven of gemaakt (bijvoorbeeld funeraire inscripties) door mannen. 
Onze kennis over vrouwen is fundamenteel vooringenomen en zelfs deels stilgezwegen door de 
willekeur van de Romeinse mannen, maar ook door een desinteresse van heel wat moderne 
(meestal mannelijke) historici.32 

Volgens Emily Ann Hemelrijk is het historische onderzoek rond euergetisme alvast de rol van 
vrouwelijke publieke weldaden volledig uit het oog verloren en blijven de meeste historici zitten 
bij het typische beeld van een weldoener als “upper-class man aspiring to social prestige and 
political power”.33 Vrouwen vormen echter een uiterst interessante doelgroep: aangezien ze niet 
mochten deelnemen aan politieke functies, waren publieke weldaden wellicht de enige manier 
om status en prestige te creëren voor zichzelf. De grijze zone, die zeker bij het financieren van 
dure publieke bouwwerken en monumenten aanwezig is tussen euergetisme als private 
investering enerzijds en euergetisme als onderdeel van een politiek ambt anderzijds, valt bij 
vrouwen dus weg. Des te opvallender is het dan dat vrouwen opmerkelijk vaak die duurste vorm 
van euergetisme bekostigden. Het verschil zit weliswaar in een duidelijke distinctie in het type 
bouwwerk: vrouwen betaalden vaak voor tempels, aquaducten, wegen, theaters en amfitheaters, 
maar nooit voor politieke of militaire bouwwerken (bijvoorbeeld curiae of stadsmuren).34 Op 
zich maakt die distinctie echter weinig uit in deze context: vrouwelijk euergetisme is volgens 
Cenerini alvast gedreven door dezelfde motieven als mannelijk euergetisme, want op sociaal 
vlak hadden vrouwen net zo veel prestige en status te winnen via het bekostigen van publieke 
bouwwerken en andere vormen van euergetisme als hun mannelijke medemensen. Zelfs het 
politieke aspect valt hier deels te minimaliseren, want hoewel ze zelf inderdaad geen aanspraak 
maakten op een officiële politieke rol, konden ze wel indirecte invloed uitoefenen en kon hun 
euergetisme zeker ook een sterk positief effect hebben op de sociale status en de politieke 
carrières van hun zonen of kleinzonen. Status en prestige was in wat Cenerini het ‘regime van de 

                                                             
30 Domingo Gygax, Benefaction and Rewards, 40. 
31 Peter Hunt, recensie van Benefaction and Rewards In the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 
door Marc Domingo Gygax, Classical World 111, nr. 1 (2017): 153. 
32 Maria Letizia Caldelli, “Women in the Roman World,” in The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, eds. 
Christer Bruun en Jonathan Edmondson (Oxford: Oxford University Press, 2014), 582-3.  
33 Emily Ann Hemelrijk, “Female Munificence in the Cities of the Latin West,” in Women and the Roman City 
in the Latin West, eds. Greg Woolf en Emily Ann Hemelrijk (Leiden: Brill, 2013), 66. 
34 Hemelrijk, “Female Munificence,” 71-4. 
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notabelen’ noemt veel doorslaggevender dan een toevallig genderverschil.35 Nog volgens onder 
andere Alison Cooley bracht de overgang van de Late Republiek naar de Vroege Keizertijd ook 
een sociale verandering met zich mee voor vrouwen: voordien hadden vrouwen eigenlijk geen 
eigen bezit, want alles ging naar hun man. Daarna werden huwelijken sine manu, waarbij de 
vrouwen hun eigen rechten en bezit behielden, meer gebruikelijk. Daardoor werden vrouwen 
eigenlijk een stukje onafhankelijker en konden ze sneller zelf eigen euergetische daden 
uitvoeren.36  

Francesca Cenerini heeft ook nog een interessante aanvulling: het gebruik van de titel “mater 
coloniae” (of mater municipii) of “patrona collegii”, die een unieke band aantoont tussen een 
vrouwelijke euergete en haar stad.. Er is slechts een klein aantal inscripties met een vermelding 
van die titel, vooral in het Oosten van het Romeinse Rijk, maar de toewijzing van de titel is wel 
interessant. Een “municipale moeder” is zeldzaam en wordt vooral gebruikt voor zeer genereuze 
weldoensters, terwijl een “municipale dochter” wel iets vaker voorkomt in een eerder formele 
band met de stad. Ze vestigt de aandacht op het feit dat vrouwen ook publieke ambten konden 
bekleden, weliswaar vooral religieuze rollen.37 Cenerini ziet vooral twee verklaringen voor de 
opkomst van vrouwelijk euergetisme in de Keizertijd: de prominente rol van keizerlijke 
vrouwen (zij brengen niet alleen meer keizerlijke nakomelingen voor, maar ze vertonen nu ook 
exemplarisch gedrag voor alle vrouwen), en de nieuwe, onafhankelijke rol van zeer rijke 
vrouwen in stedelijk euergetisme tijdens het Principaat.38 

Omwille van onder andere al deze opmerkingen is het genderperspectief zeer welkom in het 
historisch debat over euergetisme, in die zin dat dit het onderzoeksveld verruimt en 
differentieert door een belangrijke (meestal stille) groep te betrekken in het ruimere debat. 

 

PUBLIEKE GEBOUWEN EN MONUMENTEN 

Het kan ook nuttig zijn om iets specifieker naar de duurste en meest zichtbare vorm van 
euergetisme te kijken, zeker aangezien dit ook mijn doel zal zijn binnen deze thesis. Door te 
focussen op de permanente vorm van euergetisme (monumentalisering, publieke gebouwen) in 
plaats van op heel tijdelijke middelen zoals de panem (voedselvoorziening) et circenses (spelen, 
feesten), kiest Hélène Jouffroy er in 1986 bijvoorbeeld voor om zich toe te leggen op de meest tot 
de verbeelding sprekende en zichtbare vorm van euergetisme die ook ik in mijn case studies wil 
bekijken. De permanente structuur is dan wel het meest zichtbaar, maar daar staat dan ook de 
grootste erkenning tegenover, die tot in de latere generaties (en in de beste gevallen tot bij ons) 
reikt. Jouffroy biedt in haar boek een heel uitgebreid bronnenoverzicht van alle gekende 
bronnen uit Italië (exclusief Rome) en Noord-Afrika die met die permanente vorm van 
euergetisme te maken hebben.39 Het zou nuttig zijn als een dergelijke studie ook over Hispania 
(of nog algemener, over het Iberisch Schiereiland) zou kunnen gemaakt worden. De 
archeologische vondsten waarmee Jouffroy werkt, worden in haar studie alvast vanuit een 
eerder sociaal-maatschappelijke visie voorgesteld om zo nieuwe inzichten over euergetisme en 

                                                             
35 Francesca Cenerini, “The Role of Women as Municipal Matres,” in Women and the Roman City in the 
Latin West, eds. Greg Woolf en Emily Ann Hemelrijk (Leiden: Brill, 2013), 17-8. 
36 Alison E. Cooley, “Women beyond Rome: Trend-Setters or Dedicated Followers of Fashion?,” in Women 
and the Roman City in the Latin West, eds. Greg Woolf en Emily Ann Hemelrijk (Leiden: Brill, 2013), 26-8. 
37 Cenerini, “The Role of Women as Municipal Matres,” 9-10. 
38 Cenerini, “The Role of Women as Municipal Matres,” 15-9. 
39 Hélène Jouffroy, La Construction Publique en Italie et dans l'Afrique Romaine (Straatsburg: AECR, 1986), 
5-6. 
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de bedoelingen van de lokale elite te verkrijgen.40 Puur kunsthistorische studies, die zeker door 
veel Spaanse archeologen geschreven worden, kijken te veel naar de stijl of naar details in de 
afwerking, waardoor ze het ontstaan van het bouwwerk, het belang of de status ervan negeren 
of toch tenminste onderschatten. Enkel een historische bril, die de materiële archeologische 
vondsten linkt met de epigrafische en literaire bronnen, maar vooral ook met bepaalde modellen 
en patronen, kan ons helpen om die aspecten en bijgevolg het concept euergetisme beter te 
begrijpen. Het overzicht van Jouffroy vormt in elk geval een ideaal vertrekpunt voor verdere 
historische studies over de sociale rol van grote publieke constructies en monumenten bij 
euergetisme. 

Het permanente karakter van monumenten en gebouwen is echter niet vanzelfsprekend en 
Diana Y. Ng verdedigt bijvoorbeeld een andere mening over de bedoelingen van de euergeten en 
de keuzes die ze maken bij het type giften. Ze gebruikt vooral juridische en literaire bronnen om 
te beargumenteren dat de Romeinen zich tijdens de keizertijd eigenlijk wel bewust waren van de 
vergankelijkheid van architecturale bouwwerken en monumenten.41 Volgens haar gaan veel 
historici, zoals ook Veyne (“L’évergétisme aboutit à l’immortalisation” 42), te vaak uit van de 
premisse dat bouwwerken sowieso een permanent karakter hadden en dus automatisch 
aantrekkelijker waren om te doneren aan de gemeenschap. Diana Ng focust echter op de 
onduidelijkheden en onvolmaaktheden bij publieke constructies om dit argument wat te 
nuanceren.43 Met wettelijke en epigrafische bronnen wil ze daarna aantonen dat tijdelijke 
weldaden veel beter herdacht werden dan we op het eerste zicht zouden denken, en dus 
eigenlijk ook een behoorlijk permanent karakter hadden, althans voor de Romeinen zelf. Ook 
daarom kozen veel weldoeners eerder voor die bovendien goedkopere vorm van tijdelijke, groot 
georkestreerde weldaden, zoals bijvoorbeeld spektakels en uitdelingen. Die hadden ook een 
meer directe invloed op het leven van de mensen zelf.44 Spektakels waren voor het volk namelijk 
veel goedkoper, actiever en toegankelijker, terwijl publieke gebouwen er na voltooiing gewoon 
staan en de herinnering aan wie het gebouw gefinancierd heeft op zich niet zodanig permanent 
is. Bovendien worden honoraire inscripties op gebouwen vooral gelezen door de geletterde elite, 
áls ze er al de tijd voor nemen om erbij stil te staan, maar wellicht veel minder door het volk zelf. 
In dezelfde optiek beargumenteert ook Veyne bijvoorbeeld dat de Zuil van Trajanus geen 
propagandamiddel was voor de keizer om zijn verhaal te tonen aan het volk (want wie haalt het 
nu in hemelsnaam in z’n hoofd om drieëntwintig (!) rondjes te lopen om het verhaal te proberen 
snappen?), maar vooral een manier vormde om de stad te ‘versieren’ en de naam van de keizer 
op een fysieke manier aan een publieke weldaad te linken.45  

De studie van Brenda Longfellow, Roman Imperialism and Civic Patronage: Form, Meaning, and 
Ideology In Monumental Fountain Complexes, focust ook op het opsmukken van de stad door de 
keizers, maar dan in de vorm van grote keizerlijke fonteinen. Deze vorm van bouwprojecten is 
amper bestudeerd, hoewel fonteinen tegelijk esthetisch en (in water) voorzienend waren, maar 
ook op een prominente (zorgvuldig uitgekozen) plek in de stad stonden. Ze vormen dus een 
ideaal middel, zeker voor keizers, om euergetisme te benaderen.46 

                                                             
40 Roger J. A. Wilson, “Public Buildings in Italy and Roman Africa,” recensie van La Construction publique en 
Italie et dans l’Afrique romaine, door Hélène Jouffroy, The Classical Review 39, nr. 2 (1989): 346. 
41 Diana Y. Ng, “Commemoration and Élite Benefaction of Buildings and Spectacles in the Roman World,” 
JRS 105 (2015): 101. 
42 Veyne, Le Pain et le Cirque, 242. 
43 Ng, “Commemoration and Élite Benefaction,” 101-2. 
44 Ng, “Commemoration and Élite Benefaction,” 120. 
45 Veyne, Le Pain et le Cirque, 676. 
46  Brenda Longfellow, Roman Imperialism and Civic Patronage: Form, Meaning, and Ideology In 
Monumental Fountain Complexes (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 1-2. 
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Verder benadrukt Mouritsen in zijn eerder vermeld hoofdstuk uit het Oxford Handbook of Roman 
Epigraphy nog dat standbeelden en bijhorende inscripties op strategische plaatsen in de stad 
voor lokale weldoeners de ideale manier waren om permanent herdacht te kunnen worden voor 
meestal heel tijdelijke weldaden en een soort betaalmiddel vormden voor de gemeenschap om 
de weldaden ‘terug te betalen’. Het privaat financieren van nieuwe gebouwen of reconstructies 
aan bestaande gebouwen zorgde tegelijk ook voor het onderhoud en de ontwikkeling van de 
stad. Hij bevestigt ook nog kort de theorie van Hemelrijk door te stellen dat dit de enige manier 
was voor vrouwen om zich sociaal te uiten en status te vergaren.47  

Henrik Mouritsen biedt in die vier pagina’s eigenlijk een soort introductie op Marietta Horster, 
die in hoofdstuk 24 (getiteld “Urban Infrastructure and Euergetism outside the city of Rome”) 
van het reeds vermelde boek van Bruun en Edmondson dieper op deze deelthematiek ingaat. Ze 
diept de rol van de financiering van monumentalisering en publieke constructies binnen het 
fenomeen euergetisme verder uit. Ze beargumenteert de stelling dat euergetisme in de vorm van 
het financieren van publieke gebouwen ervoor zorgde dat een provinciale nederzetting 
(zorgvuldig geplande Romeinse kolonies zoals Augusta Emerita in Lusitanië buiten beschouwing 
gelaten, dat zijn aparte gevallen waar een andere sfeer heerst en waar de bevolking al van 
oorsprong meer ‘Romeins’ is) kon uitgroeien tot een echte Romeinse provinciale stad. De keuzes 
die daarbij gemaakt werden over welke gebouwen wanneer of waar precies gebouwd konden 
worden, of hoe ze gefinancierd moesten worden, zijn niet alleen afhankelijk van financiële 
mogelijkheden, maar ook van heersende ideologische en culturele opvattingen. Zo is 
euergetisme ook een ideale manier om zowel relatieve economische als politieke stabiliteit, of 
algemene welvaart op te sporen. Verder gaat Horster ervan uit dat honoraire inscripties ervoor 
zorgden dat mensen stil bleven staan (letterlijk en figuurlijk) bij de weldaden van elitaire 
voorouders, wat de weldaden op die manier inderdaad een sterk permanent karakter gaf. Ze 
denkt daarbij dat zelfs het gewone volk en mensen die slechts beperkt geletterd waren, de meest 
courante lettervormen wel herkenden via een soort van basisgeletterdheid, ook omdat die vaak 
groot en duidelijk herkenbaar waren uitgesneden.48 Het argument dat het volk bewust de tijd 
neemt om stil te staan bij inscripties die ze toch maar met moeite kunnen lezen, lijkt mij 
persoonlijk op het eerste zicht hoogst onwaarschijnlijk, tenzij we een grote rol geven aan de 
rituelen rondom de herdenking, zoals ook Guy Rogers doet in zijn werk uit 1991 genaamd The 
Sacred Identity of Ephesos. Hij zegt dat grote weldaden vaak vergezeld werden met jaarlijkse 
processies die we als een soort van ‘toeristische stadswandeling’ moeten zien, waarbij de 
geschiedenis en inscripties van monumenten en publieke gebouwen uitgebreid werden 
besproken.49 

 

In deze thesis zal ik dus nagaan of de algemene modellen van euergetisme nuttig zijn om 
bepaalde specifieke gevallen te bestuderen en of de geformuleerde kritieken binnen die gevallen 
toegepast kunnen worden om de algemene theorieën te weerleggen. 

  

                                                             
47 Mouritsen, “Local Elites in Italy and the Western Provinces,” 238. 
48 Horster, “Urban infrastructure and euergetism,” 517-9. 
49 Mary E. Hoskins Walbank, recensie van The Sacred Identity of Ephesos: Foundation Myths of a Roman 
City, door Guy MacLean Rogers, Phoenix 48, nr. 1 (1994): 90. 
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HOOFDSTUK 2:  
HET BESTUUR BINNEN DE PROVINCIES VAN HET ROMEINSE RIJK 

Vooraleer we de uiting van euergetisme in Hispania Citerior specifiek kunnen analyseren, 
moeten we eerst ook nog de debatten bespreken rond de contextuele vraag hoe het gebied 
bestuurd werd. Wat is de interactie tussen het centrale Romeinse niveau en het lokale 
(provinciale) niveau, wat is de betekenis van die provinciale structuur en hoe verhouden de 
machtsverhoudingen zich binnen die structuren? Wat is bovendien de invloed op die 
machtsverhoudingen van de overgang van de Romeinse Republiek naar een structuur waarin de 
Keizer de centrale rol speelt? Maar vooral: wat is de rol van de lokale elites in de provinciale 
steden binnen die structuur? 

Om zo’n onderwerp aan te kunnen snijden, moeten we eerst beginnen met de structurele 
veranderingen in Rome zelf te bespreken, vooraleer we de implicaties van die veranderingen op 
de provinciale context kunnen bekijken.50 Hoe verschillende historici naar de mogelijke sociale 
en politieke mobiliteit van de provinciale elite binnen het ruimere systeem kijken, zal centraal 
staan in mijn bespreking van deze historische debatten rond dit onderwerp. 

 

ALGEMENE MODELLEN 

Een eerste standaardwerk dat ingaat op de relatie tussen de Romeinse keizer en de 
gemeenschap in de context van het bestuur van het Keizerrijk, komt van de hand van Fergus 
Millar. Heel kort samengevat ziet Millar in zijn boek uit 1977 getiteld “The Emperor In the Roman 
World, 31 BC-AD 337” een heel directe aanpak, waarbij de keizer zelf ageert weliswaar in een 
soort passief-reactieve rol.51 Het initiatief voor beslissingen of bestuursdaden komt volgens hem 
eigenlijk van onderuit, waarbij de keizer dan geval per geval reageert op de verzoeken of 
aanbevelingen van de elites. Dat zorgt ervoor dat elke keizer in principe zijn eigen pragmatische 
keuzes maakte, daarbij zelf praktisch nooit initiatief nam, en dat er eigenlijk geen sprake was 
van een langetermijnvisie op het bestuursniveau. Bij de beslissingen van de laatrepublikeinse 
consuls en Senaat was dat toch iets meer het geval. Op die manier laat de theorie van Millar geen 
enkele ruimte voor een welbedacht keizerlijk ‘beleid’.52 Daarentegen is er dan natuurlijk wel 
heel wat vrijheid mogelijk voor lokale elites om hun stedelijk bestuur op hun eigen manier te 
organiseren en uit te voeren. 

Er zijn natuurlijk ook andere visies op het provinciaal bestuur tijdens de Romeinse Late 
Republiek en het Romeinse Keizerrijk. Vrij recent nog (in 2000) heeft bijvoorbeeld Clifford Ando 
een boek uitgegeven waarin hij een behoorlijk tegenovergestelde visie ondersteunt: hij stelt een 
duidelijke imperiale ideologie centraal in zijn verklaring voor het succes van het Romeinse 
Keizerrijk. De opmerkelijke loyaliteit van de provincialen in het Romeinse systeem is dan een 
heel bewust gevolg van die ideologie, die de keizer heel bewust uitte via een welbedacht 
discours en beleid. Er is wel wat ‘vrijheid’ voor de provinciale elites, maar alleen in de vorm van 
‘acceptatie’ van de uitgesproken ideologie.53 Alternatieven en subtiele, pragmatische verschillen 
lijken er niet te zijn binnen het denkpatroon van Ando. Hoewel de veronderstelling dat ideologie 
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een gedetermineerd menselijk gegeven is vrij logisch lijkt, waarbij een keizer zijn macht 
natuurlijk kon gebruiken om zijn onderdanen ideologisch te ‘kneden’, gaat Ando dus toch 
misschien iets te ver door die keizerlijke ideologie te poneren als basis voor het succes van het 
bestuurlijk en politiek systeem. Hij verklaart eigenlijk niet hoe loyaliteit kon ontstaan bij de 
provincialen en ook niet hoe de ideologie zich kon inwerken bij zij die nog niet echt geïntegreerd 
waren in het systeem.54 Door de reactie van de lokale elites uit verschillende nabijgelegen steden 
te bestuderen, kunnen we in deze thesis hopelijk zien of de Romeinse aanpak in verschillende 
(maar qua context aan elkaar gelinkte) situaties gelijkaardig blijft (ideologische aanpak), of dat 
die aanpak toch eerder pragmatisch en reactief is, gericht op de specifieke situatie per stad. 

Hoewel voor beide visies wel iets te zeggen valt, denk ik toch dat de waarheid zoals zo vaak 
ergens in het midden ligt. Aangezien ik het euergetisch gedrag van de lokale provinciale elites 
waarmee ze op politiek en sociaal vlak proberen op te klimmen wil bestuderen, hoop ik 
natuurlijk wel dat ze (zoals in de theorie van Millar) die ruimte hebben om zichzelf op te werken 
en dat de Romeinse (passieve?) aanpak de elites de kans biedt om zich te uiten op hun eigen 
manier. In elk geval biedt geen van beide uitgangspunten een gedetailleerde weergave van hoe 
de Romeinse provincies effectief praktisch bestuurd werden. Daarvoor kan het hoofdstuk van 
Peter Garnsey en Richard Saller getiteld ‘Government without Bureaucracy’, dat inhoudelijk 
voortbouwt op de hypothese van Millar, een ideale inleiding bieden. 

 

MODEL GARNSEY & SALLER 

In hun geprezen boek The Roman Empire: Economy, Society and Culture proberen Garnsey en 
Saller vooral de structuur van de gemeenschap tijdens het Principaat (wat ze zelf definiëren als 
ruwweg de periode tussen 27 v.o.t. en het jaar 235 o.t.) te verklaren, vanuit verschillende 
thematische hoeken. Ze ontleden ‘het DNA’ van het Principaat zo onder andere via een 
contextuele inleiding (deel 1), met daarin een mogelijke geografische verklaring voor de 
territoriale vorm en ontwikkeling van het Romeinse Keizerrijk (hoofdstuk 1: ‘A Mediterranean 
Empire”) en een politiek-structurele verklaring voor de manier waarop het bestuurd werd 
(hoofdstuk 2: “Government without Bureaucracy”), maar ook via diepgaandere analyses van de 
reeds bestaande historische debatten in verschillende delen die rond economie (deel 2), rond 
‘de gemeenschap’ als onderwerp van sociale geschiedenis (deel 3), en ten slotte rond de 
religieuze en culturele uitingen van de gemeenschap (deel 4) draaien.55  

In hun eerste hoofdstuk argumenteren ze alvast dat Rome een soort ‘parasitaire stad’ was, die 
enkel onderhouden kon worden door te profiteren van de mankracht en van de enorme 
rijkdommen uit de provincies. Dat deden de Romeinen via de hiërarchische en exclusieve 
politieke en sociale structuur die ze daar hanteerden, maar vooral ook via de vele belastingen 
(zowel geldelijk als in natura) die ze vrij direct en zonder tegenspraak inden op de provinciale 
bevolking. De rijkdom, maar ook het inwonersaantal van Rome zelf bleef zo al sinds de laatste 
twee eeuwen van de Romeinse Republiek tot de eerste eeuw van het Principaat gestaag groeien. 
Een niet te onderschatten deel van de bevolking in Rome tijdens de 1e eeuw o.t. bestond dan ook 
uit slaven die oorspronkelijk uit de provincies kwamen. Na verloop van tijd begonnen die 
(ondertussen sterk geromaniseerde) provincialen zich te profileren en uiteindelijk konden ze na 
lange tijd toch ook in de machtige, centrale politieke en sociale structuren infiltreren. Vooral de 
Spaanse provincialen konden zich relatief vroeg inwerken in de Romeinse elite en in de centrale 
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politiek, wat er uiteindelijk ook voor zorgde dat zij met Trajanus de eerste keizer ‘van 
provinciale afkomst’ leverden op het einde van de 1e eeuw.56 

Anderzijds kan lokale loyaliteit op zich ook gezien worden als een verklaring voor het gebrek 
aan provinciale politieke diversiteit in het centrale bestuur van het Romeinse Keizerrijk tijdens 
de eerste eeuw van het Principaat. Garnsey en Saller beweren dat lokaal patriottisme en de 
voorkeur om in de eigen stad of regio een belangrijke rol te spelen in plaats van op imperiaal 
niveau, uiteindelijk voor veel leden van de provinciale elites een doorslaggevende factor was om 
zich niet te mengen in de centrale Romeinse politiek, naast andere mogelijke factoren zoals 
simpelweg een te grote afstand tot Rome, een gebrek aan financiële middelen, of voor de beter 
geïnformeerde elites, het begrijpen van de onzekerheden en moeilijkheden van de imperiale 
politiek. Voor niet-mediterrane provincialen vormden sociale en culturele verschillen 
ongetwijfeld ook een belangrijke reden, naast een structureel verschil in levenswijze wegens het 
grote verschil in urbanisatiegraad: het noorden (onze streken) was bijvoorbeeld zeer landelijk 
en heel beperkt geürbaniseerd, terwijl de kustgebieden van de Middellandse Zee een relatief 
hoge urbanisatiegraad kenden. Al deze factoren zorgden ervoor dat veel leden van de 
provinciale elite gedurende lange tijd ofwel niet mochten, ofwel niet wilden deelnemen aan de 
centrale, imperiale politieke activiteiten in Rome.57  

Dit heeft natuurlijk implicaties voor het provinciale niveau zelf. Onder andere door de 
voornamelijk economische interesse van Rome in de rijkdommen van de provincies en de lokale 
focus van de provinciale elites, gaan Garnsey en Saller uit van een laatrepublikeinse en 
keizerlijke bestuursvorm waarin de provinciale steden een bijzonder grote vrijheid kregen om 
zichzelf te organiseren op een manier hoe ze het zelf wilden, waarbij ze enkel belastingen 
moesten afstaan in ruil voor bescherming of ‘vrede’. Dat idee zorgde voor de basis van hun 
overheidsmodel dat het onderwerp is van hun tweede hoofdstuk, “Government without 
Bureaucracy”.58 

Daarin zeggen ze eerst en vooral dat de administratie van het Romeinse Rijk geen plaats bood 
aan een specifiek magistratuur of beroep dat de gang van zaken in de provincies administratief 
zou moeten beheerd hebben. Hun doel met de provincies hield alleen in dat de vrede bewaard 
moest blijven terwijl ze de rijkdommen economisch uitbuitten; ze hadden geen interesse in 
administratieve, bureaucratische of verregaande politieke controle over het volk, zelfs niet in de 
productie en distributie van de goederen en de uitwerking van het lokale economisch systeem. 
Het opgelegde belastingssysteem was niet eens uniform: meestal lieten ze de traditionele 
systemen van vóór de verovering van het gebied of van tijdens de Republiek op een bepaalde 
manier grotendeels voortbestaan, om de inkomsten zo heel pragmatisch binnen te kunnen 
rijven, op een manier die aangepast is aan de tradities binnen het gebied. Zo betaalden de 
Spanjaarden hun tributum bijvoorbeeld vooral via geldelijke middelen, terwijl Sicilië meestal 
vooral een deel van de (graan)productie afstond via een iets meer uitgekiend systeem. De rol 
van Sicilië en Egypte als “graanschuur” van Rome zit daar ook wel voor iets tussen, maar het 
toont wel aan hoe pragmatisch de Romeinen per provincie tewerk gingen. Om alle belastingen te 
innen was er uiteraard toch wel minstens iémand nodig, maar ook dit pakten de Romeinen heel 
minimalistisch en centralistisch aan.  

Tijdens de Republiek werden een aantal magistraten door de Senaat (vaak bij lottrekking) 
aangesteld om het beheer van de provincie in goede banen te leiden. In de meeste provincies 
was een proconsul of propraetor als gouverneur de voornaamste magistraat; hij kreeg een 
quaestor (ook van de hoogste senatoriale rang) toegewezen om de financiën in de provincie te 
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beheren. Die quaestor nam een aantal bevriende mensen mee als ‘adviseurs’ of mogelijke 
‘gedeputeerden’, naast een reeks ‘minderwaardige’ magistraten die puur als personeel 
fungeerden (onder andere vrijgelatenen en slaven uit zijn persoonlijke omgeving), om te helpen 
bij de uitvoering van het werk. Keizer Augustus veranderde dit systeem toch wel deels aan het 
begin van het Principaat: zeker in de provincies die continue militaire aanwezigheid vereisten, 
maar ook in Egypte, nam hij zelf zijn eindverantwoordelijkheid in plaats van de Senaat. Hij 
benoemde zélf zijn gezanten (de zogenoemde legati Augusti) uit het kransje proconsuls en 
propraetores om een provincie onder hun hoede te nemen. Daarnaast werd meestal een 
procurator (vanuit de iets lagere ordo equester) aangesteld in plaats van een (senatoriale) 
quaestor om de financiën te beheren, en de kleinere provincies konden zelfs geleid worden door 
zo’n procurator, die dan de juridische, financiële en militaire zaken in de provincie regelde. Door 
die verantwoordelijkheden open te stellen voor de ordo equester, breidde de politieke macht van 
de keizer zich geleidelijk uit. Toetreden tot de ordo equester was namelijk niet puur van 
erfelijkheid afhankelijk, maar bijvoorbeeld ook van een vermogensgrens: de nouveaux riches uit 
de provincies en andere mensen in de directe omgeving van de keizer konden dus ook vrij 
gemakkelijk toetreden tot deze rang. Deze functies werden op die manier na verloop van tijd 
grotendeels ingevuld door de personen die zich in de entourage van de keizer bevonden, vaak 
door mensen die hun loyaliteit keer op keer moesten blijven bewijzen. Zo kwamen de 
belastingsinkomsten eigenlijk in handen van de keizer, want de staatskas en het persoonlijk 
bezit van de keizer waren na een tijdje niet meer zo duidelijk afgescheiden. Het bleef acceptabel 
tot zover de keizers vertrouwden op ‘onafhankelijke’ senatoren om deel uit te maken van de 
centrale adviescommissie van de keizer (de consilium principis). Sommige keizers, zoals 
bijvoorbeeld Claudius, Nero en Commodus, lieten zich echter sterk beïnvloeden door hun 
vrijgelatenen, slaven en vrouwen, waarmee ze veel woede ontlokten binnen de aristocratie. In 
elk geval betekende dit nieuwe systeem nog steeds niet dat de administratie van het Keizerrijk 
bureaucratischer werd en dat er méér magistraten betrokken werden in het bestuur; het aantal 
betrokkenen bleef bijzonder beperkt, ze kwamen gewoon vaker uit de entourage van de keizer 
omdat hij de aanstelling ervan vaker zelf in handen nam.59 

De sleutel voor de handhaving van dit minimalistische systeem lag dan bij de provinciale steden, 
die zelfbesturend waren en konden voorzien in de noden van het Keizerrijk. Door een opening te 
laten voor die ‘nieuwe’ elites die zich opwerkten via geld en loyaliteit, zorgden de Romeinen 
indirect voor een urbanisatiegolf in heel wat provinciale steden. Al sinds het systeem van de 
Republiek hadden steden op zich al een betere status en meer privileges, maar ze waren vooral 
ook veel gemakkelijker te controleren op administratief vlak, en de Romeinse cultuur kon zich er 
beter binnen verspreiden; lokale elites konden zich veel beter profileren in grotere, 
belangrijkere steden (of door het opsmukken van hun stad naar Romeins model), waardoor de 
kans op sociale en politieke mobiliteit in principe groter werd voor hen. In het systeem waren er 
verschillende types steden: de coloniae bestonden oorspronkelijk effectief enkel uit Romeinse of 
Italische kolonisten en waren ook inhoudelijk en administratief bijna een kopie van Rome, als 
uitbreiding van de stad in het ‘buitenland’. Vanaf de vroege Keizertijd werd de status ‘colonia’ 
eerder een honoraire titel, zonder extra privileges, maar het was wel nog het ‘belangrijkste’ type 
stad. Municipia hadden in principe meer vrijheid en onafhankelijkheid dan coloniae, aangezien 
ze hun eigen wetten en magistraten hadden, maar dat wilde ook zeggen dat enkel de 
geprivilegieerde leden van de lokale elites er echt Romeins burgerschap hadden. In de westelijke 
provincies was het municipium het meest gangbare type stad. Behalve de status van colonia of 
municipium hadden die steden echter geen speciale materiële privileges, tenzij ze het ‘ius 
Italicum’ toegewezen kregen: de vrijstelling van grondbelasting, iets wat de Italiaanse steden 
kregen omdat Italië officieel geen aparte provincie vormde. De rest van de provinciale steden 
hadden een eigen status, zonder privileges of Romeinse erkenning, en kozen zelf in hoeverre ze 
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het Romeinse ideaal overnamen: er waren de Griekse poleis, die hun eigen oude constitutie en 
structuur voor lokale zaken behielden, er waren de civitates foederatae die specifieke 
individuele verdragen over hun rechten sloten met Rome, dan waren er nog de civitates liberae 
die in theorie vrij waren van inmenging door de provinciale gouverneur, en ten slotte waren er 
de civitates liberae et immunae, die daarbovenop nog bepaalde vrijstellingen van belastingen 
kregen, maar dit type was bijzonder uitzonderlijk. De meeste steden waren ‘gewone’ steden en 
hadden de laagste graad, de civitates stipendiariae: die steden moesten gewoon hun bijdragen 
betalen en hadden weinig privileges. Kleinere gemeenschappen (maar ook grotere 
gemeenschappen met bijvoorbeeld minder affiniteit tot de mediterrane cultuur) kregen de 
status van ‘dorp’ of ‘gemeenschap’, maar die hadden helemaal geen rechten, administratie, 
publieke gebouwen of andere connecties met het Romeinse systeem. Ook op die manier 
stimuleerden de Romeinen urbanisatie, aangezien de dorpen onderhevig waren aan afpersingen 
van naburige steden, terwijl die zelf economisch, cultureel en demografisch bloeiden en dus 
gemakkelijker inwoners lokten. Heel wat inscripties tonen gemeenschappen die bijna smeken 
om de promotie naar de status van stad, wat bewijst dat het een zeer begeerde titel was.60 

De vraag blijft echter hoe de lokale elites zich in hun eigen stedelijke context gedroegen en 
konden opwerken. Zoals het ook voor steden gold in het ruimere systeem, waren rijkdom en 
prestige doorslaggevende factoren voor de status van de lokale elites in hun eigen stad. Steden 
konden zelf beslissen of ze Romeinse magistraten of legers assisteerden, ze beslisten zelf over de 
politieke gang van zaken binnen hun eigen gebied en ze konden zelf een eerbetoon organiseren 
aan bepaalde inwoners van hun stad. Op die manier komt euergetisme in ons verhaal: rijke 
inwoners betaalden, in ruil voor publieke erkenning, uit eigen zak de monumentalisering en 
werking van de stad, via de financiering van publieke gebouwen of monumenten, evenementen 
en graanuitdelingen. Lokale overheden lieten dan ook de grootste lasten over aan de rijke 
inwoners van hun stad, aangezien ze dan enkel een eerbetoon (in de vorm van een ceremonie 
en/of inscriptie) moesten organiseren in plaats van te voorzien in het hele kostenplaatje voor de 
uitbouw en het onderhoud van de stad. Dit hield ook de lokale administratie en het lokale 
bestuur bijzonder beperkt, terwijl de rijken hun macht en status binnen de stad behielden en 
zelfs konden uitbouwen.61 Nouveaux riches en rijke vrijgelatenen zochten steeds manieren om 
hun sociale status te verbeteren, en konden dit dankzij hun rijkdom uiten in euergetisme en 
vervolgens via deelname aan het lokale bestuur. Voor vrijgelatenen is euergetisme meestal 
alleen mogelijk als onderdeel van een ambt als seviraat of een religieuze functie in een collegium, 
maar voor hun kinderen of andere vrijgeborenen is een echte politieke functie ook mogelijk.62 
Op die manier konden lokale elites, maar dus ook nieuwe rijken en zelfs vrijgelatenen, zich eerst 
lokaal profileren, om dan aanspraak te maken op de door keizer Augustus opengestelde 
belangrijke centrale functies. Eigenlijk hielden lokale elites en rijken dus heel wat mogelijkheden 
in eigen handen, zolang ze hun kapitaal en prestige onderhielden en uitbouwden. 

 

KRITIEKEN 

Eerst en vooral is het misschien niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt met “de lokale elite”. 
Daniëlle Slootjes argumenteerde in 2011 dat moderne historici te vaak uitgaan van een te vage 
definitie van die gangbare term, terwijl de begrippen “lokaal” en “elite” toch niet overal in elke 
context op dezelfde manier afgebakend kunnen worden. Kunnen senatoren en leden van de ordo 
equester die in de provincies in grote landgoeden leven in dezelfde categorie van ‘elite’ gestoken 
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worden als de mensen (vaak van lagere orde) die lokale ambten uitvoerden? Vanaf wanneer, of 
vanaf welke generatie, kunnen we het etiket ‘lokaal’ plakken op verschillende categorieën 
mensen die in het gebied gaan wonen, zoals koloniale magistraten, andere leden van de 
Romeinse elites en anderen die rijk geworden zijn met bijvoorbeeld handel?63 Het is altijd 
noodzakelijk om het verschil tussen de senatoriale orde, de ordo equester, de ordo decurionum 
en lagere sociale klasses in gedachten te houden, maar ook om per elite en eigenlijk per 
personage de specifieke situatie (hoeveelste generatie kolonist, welke roots, hoe heeft hij zich 
gemanifesteerd binnen de provinciale context?) te bekijken. Ook het bestuur van een stad of 
provincie wordt heel specifiek gedefinieerd door de specifieke machtsverhoudingen tussen de 
verschillende groepen mensen, dus het wordt belangrijk om in mijn onderzoek duidelijk het 
onderscheid te maken tussen de types personages, zodat de machtsverhoudingen en 
mobiliteitsmogelijkheden op een meer gestructureerde en correctere manier kunnen 
geanalyseerd worden per stad of regio. 

De hommage aan Bernard Goffaux die door onder andere Xavier Deru uitgegeven werd, gaat in 
elk geval iets dieper in op de rol van de ‘ordo decurionum’, de sociale klasse bestaande uit zij die 
tot de lokale elites behoorden en in de stedelijke ‘parlementen’ of stadsraden zetelden. De 
auteurs menen dat de decuriones eigenlijk heel wat macht hadden in de provinciale steden, 
omdat zij de meeste beslissingen namen en decreten konden uitvaardigen. Ook op vlak van 
publieke bouwwerken speelden ze een grote rol, aangezien een aantal wetten (zoals de 
befaamde Lex Irnitana) bijvoorbeeld stelden dat geen enkel gebouw afgebroken mocht worden 
tenzij het door een ander, beter gebouw vervangen werd, of tenzij de decuriones er goedkeuring 
voor gaven. Het zijn ook zij die vaak beslisten wanneer, waar en van welk type (vaak naar gelang 
de stedelijke noodzaak) een bepaald monument of publiek gebouw opgericht moest worden, 
maar ook hoe het gefinancierd moest worden. Via decreten gaven ze bijvoorbeeld de duoviri of 
de plaatselijke aediles van een stad de opdracht om het gebouw te bouwen, maar ook om dat 
bouwwerk te financieren vanuit eigen middelen. Zeker de aediles werden zo bijvoorbeeld ook 
verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van de gebouwen, maar heel vaak ook voor 
nieuwe constructies.64  Met deze denkwijze volgen de auteurs eigenlijk de euergetische 
onderhandelingsthese tussen ‘volk’ (of elite) en ‘weldoener’, die onder andere Rogers en 
Zuiderhoek vooropstelden in hun algemene modellen van euergetisme. 

Abad Casal, Gutiérrez Lloret en Sanz Gamo leggen ook nog een kleine nuance in de aanpak van 
de Romeinen. Wanneer die tijdens hun expansies in de provincies goed uitgebouwde politiek-
sociale structuren tegenkwamen, lieten ze de lokale bevolking volgens de auteurs relatief ‘met 
rust’, zeker als die een behoorlijk ‘gehelleniseerde’ cultuur hadden in een verstedelijkte context 
(wat het geval was bij de meeste Iberische stammen). Met die aanpak wakkerden ze 
gemakkelijker assimilatie en romanisering aan, op initiatief van de lokale bevolking zelf, 
waardoor het gemakkelijker werd om hen subtiel in het Romeinse systeem te incorporeren.65 De 
Romeinen voerden volgens de auteurs niet echt een invasie uit: er waren eigenlijk niet zóveel 
mensen die naar Hispania verhuisden, waardoor de Romeinen altijd een minderheid zijn 
gebleven, zeker in het binnenland. De lokale aristocratie zag bovendien wel de voordelen van de 
komst van de Romeinen: meer rechten, meer politieke macht, economische welvaart, … Beetje 
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bij beetje kwamen de Romeinse cultuur, taal en tradities zo gemakkelijker in de omgang in de 
regio, dankzij de welwillendheid van de lokale elites en de lokale bevolking.66 

Onder andere Benedict Lowe ziet, net als Ando, de integratie van de provinciale elites als gevolg 
van een ruimer Romeins integratieplan, dat niet op een dwangmatige manier overgebracht werd 
maar waarbij de Romeinse ‘normen en waarden’ als overtuigingsmiddel centraal stonden. Dat 
zou ook kunnen verklaren waarom lokale elites hun monumenten in ‘Romeinse (of Griekse) stijl’ 
bouwden, waarom ze voor typisch Romeinse bouwwerken kozen en waarom ze hun inscripties 
in het Latijn lieten opschrijven. Vooral de invloed van persoonlijke relaties, waar beide partijen 
(de lokale elites en de Romeinse magistraten of patronen) een aanzienlijk voordeel uit haalden, 
zorgde voor het succes van dat integratieplan.67 Het patroon-clièntelemodel van Ernst Badian is 
belangrijk in die verklaring: Badian argumenteerde dat de basis van de Romeinse heerschappij 
in de provincies niet politiek was, maar eerder persoonlijk, in de vorm van clientèle relaties.68 
Lowe bouwt daarop verder in zijn hoofdstuk en ziet in Republikeins Spanje twee vormen van 
clientèle relaties, waarbij een gemeenschap haar rol als client ziet als een progressieve oplossing 
in de situatie, terwijl de bijhorende (meestal Romeinse) patroon er steeds persoonlijke eer uit 
haalt voor zijn eigen carrière en imago. Enerzijds ziet Lowe een ‘onvrijwillige’ vorm van 
patronage, als gevolg van deditiones of onderwerpingen van de gemeenschap nadat een 
Romeinse generaal hen militair veroverde. Een deel van die onderwerping is dan de aanstelling 
van die generaal tot patroon van de stad, waarbij hij belooft om de gemeenschap onder zijn 
hoede te nemen, via bescherming, maar ook bijvoorbeeld met politieke keuzes, met een nauwere 
samenwerking met zijn netwerk, of met monumentale constructies op zijn kosten. Daarvoor 
krijgt de patroon natuurlijk ook continu eerbetuigingen. Anderzijds is er een ‘vrijwillige’ vorm 
van patronage, waarbij de gemeenschap een patroon kiest via coöptatie. Bij dit soort vrijwillig 
patronage lijkt de rol van de gemeenschap misschien wat sterker en vrijer, maar vaak gaat het 
om een verankering van bestaande relaties, als gevolg van verschillende reeds verrichte 
weldaden, en waarbij de gemeenschap dan een clientèle relatie voorstelt om nieuwe weldaden 
te stimuleren in ruil voor eer. Een ander belangrijk onderdeel van patroon-clientele relaties was 
het verlenen van burgerschap aan bepaalde provincialen. Dat leverde interessante legale 
voordelen op voor de provincialen, maar ook een gemakkelijke manier om hen normen en 
waarden te doen overnemen. Dit is vooral zichtbaar via de adoptie van Latijnse nomina. In 
Republikeins Hispania is de verlening van burgerschap moeilijker te achterhalen, want 
expliciete vermeldingen van het verlenen van burgerschap komt amper voor (vooral literaire 
bronnen), en ze mochten vaak hun eigen nomina kiezen. L. Cornelius Balbus verkreeg 
bijvoorbeeld burgerschap op bevel van Pompeius, maar nam de naam van zijn patroon niet over. 
Het gebruik van tria nomina reflecteert daarentegen niet het verkrijgen van burgerschap, maar 
dat is eerder een expressie van het verlangen om echt Romeins te zijn en van Romeinse 
voordelen te willen genieten. Toch mogen we de exclusiviteit van de toekenning van 
burgerschap niet overschatten. In elk geval was patronage een belangrijk onderdeeltje van de 
integratie van lokale elites in het Romeinse systeem. Ook die clientèle relaties zorgden ervoor 
dat steden op een Romeinse manier gemonumentaliseerd en verstedelijkt werden, maar ook dat 
hun elites Romeinse normen, tradities en de cultuur overnamen, om vervolgens gemakkelijker 
geïntegreerd te geraken in het imperiale systeem.69 
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Alles wijst er dus op dat de rol van de lokale elites in provinciale steden vrij open was. Ze konden 
die rol zelf gemakkelijk invullen, naargelang hun kapitaal, afkomst en invloed het toeliet. Dat 
waren dan ook de meest belangrijke factoren voor sociale promotie, zowel binnen de stad als 
binnen het ruimere systeem. Kapitaal en invloed hadden een effect op afkomst (van 
nakomelingen) en konden opgebouwd worden. Voor kapitaal waren gunstige economische 
omstandigheden nodig; voor invloed en status kon euergetisme een ideaal middel vormen.  
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DEEL II –  DE SITUATIE IN CARTHAGO NOVA 

In dit tweede deel zal ik de specifieke situatie in Carthago Nova bespreken aan de hand van het 
beschikbaar bronnenmateriaal, steeds aangevuld met de discussies die in de specifieke 
vakliteratuur te vinden zijn. Dit deel valt op te splitsen in twee hoofdstukken: enerzijds een 
groter, empirisch hoofdstuk over Carthago Nova waarin de bronnen vrij gedetailleerd besproken 
zullen worden, en anderzijds een kleiner hoofdstuk dat algemener terugkoppelt op de modellen. 

In het derde hoofdstuk ga ik dus empirisch tewerk met het beschikbaar bronnenmateriaal van 
Carthago Nova. Na korte inleidende deeltjes over de context van de stad, bespreek ik eerst 
uitgebreid de monumentalisering binnen de stad aan de hand van de beschikbare euergetische 
inscripties, waarna ik de identiteit van de personages in het laatste deeltje probeer af te leiden. 

Het vierde, kortere hoofdstuk probeert de informatie uit het derde hoofdstuk algemeen te 
bekijken en daarna opnieuw terug in perspectief te plaatsen, door zich af te vragen of Carthago 
Nova een uitzonderlijke positie bekleedt in de regio of niet. Het hoofdstuk fungeert daarmee ook 
deels als verbingsbrug naar het volgende deel. 
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HOOFDSTUK 3: 
CARTHAGO NOVA, EEN GEPRIVILEGIEERDE HANDELSKOLONIE? 

“Carthago Nova is veruit de krachtigste van alle steden in deze regio.” Dat zijn de (vrij vertaalde) 
woorden die Strabo in zijn beroemde Geographica genoteerd heeft.70 Zelfs als Strabo wat 
overdreven zou hebben, maakt het belang van de stad voor de Punische Oorlogen en de 
strategische ligging van de haven duidelijk dat Carthago Nova een belangrijke rol moet gehad 
hebben in de regio, op z’n minst als een ideale havenstad die als knooppunt met andere regio’s 
kon fungeren. Op het eerste zicht lijken de omstandigheden alles te bieden om van Carthago 
Nova inderdaad de belangrijkste stad in de regio, of zelfs op het Iberische Schiereiland te maken: 
de ligging was bijzonder strategisch, de basisstadsstructuur werd al door de Iberiërs en Puniërs 
gebouwd en de nabije mijnbouw biedt een extra economisch voordeel. In dit hoofdstuk wil ik 
kijken of Carthago Nova zich ook op monumentaal vlak geuit heeft als centrumstad, en of daarbij 
euergetisme werd aangewend door de lokale bevolking. 

 

HISTORISCHE CONTEXT 

De stadsnaam zelf verraadt al een beetje de oorsprong van deze havenstad in het zuidoosten van 
Spanje: volgens onder andere Diodorus71 en Polybius72 werd de stad rond het jaar 229-228 v.o.t. 
door de Carthaagse generaal Hasdrubal gesticht, via een huwelijk met de dochter van een 
Iberische prins, met als doel om te fungeren als belangrijk bastion van de Carthagers tijdens de 
Punische Oorlogen. Rome nam het twee decennia later over, liet het groeien tot één van de 
belangrijkste steden in de regio en bouwde het uit tot één van de grootste en meest kwalitatieve 
havensteden van het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied.73  

Tijdens de Late Republiek fungeerde Carthago Nova als centrale ontvanger voor vele generaties 
kolonisten en emigranten van Italische afkomst, die vooral de mijnindustrie in de nabije 
omgeving van de stad wilden uitbouwen. Het epigrafisch register toont ons veel bewijzen over 
zogenaamde ‘settler families’ en hun vrijgelatenen, die begraven lagen in een necropolis op de 
heuvel van de Molinete vlak naast het centrum. De stad groeide tijdens die periode snel uit tot 
een levendig economisch knooppunt, enerzijds als havenstad op een strategische locatie langs 
de westelijke maritieme handelsroutes, anderzijds als verbindingspunt met het Spaanse 
binnenland. Dankzij de constante migratiegolven was er bijvoorbeeld ook een intense 
handelsrelatie met Ostia en Puteoli, twee van de belangrijkste havensteden in Italië. Op politiek 
vlak was Carthago Nova gedurende heel de republikeinse periode de hoofdstad van de provincie 
Hispania Citerior.74 

Ten tijde van keizer Augustus was de stad duidelijk uitgegroeid tot een bijzonder belangrijk 
politiek en economisch centrum: de vitaliteit van de lokale elites uit de vroegere generaties en 
van alweer vele nieuwe generaties kolonisten zorgde voor nieuwe impulsen75, maar ook de 
keizer zelf, zijn familie en zijn nabije omgeving begonnen zich te mengen in de 

                                                             
70 Strabo, Geographica, III.4.6. 
71 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, XXV.10-12. 
72 Polybius, Historiai, 2.13.1-2. 
73 Elena Ruiz Valderas, ed., Cartagena: Colonia Urbs Julia Nova Carthago, Ciudades Romanas de Hispania 5 
(Rome: L’Erma di Bretschneider, 2017), 1. 
74 Juan Manuel Abascal Palazón en Sebastián F. Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, La 
Documentación Epigráfica (Murcia: Universidad de Murcia, 1997), 9-17. 
75 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 15-6. 
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monumentalisering van de stad.76 De speciale band met de keizerlijke familie zorgde er ook voor 
dat Carthago Nova één van de eerste steden was die zich tot de keizercultus wendde, via een 
petitie van Tiberius in het jaar 15. De epigrafische bewijzen daarvoor volgen echter pas vanaf de 
Flaviërs. Tijdens het Principaat was de stad in elk geval ook nog steeds de juridische hoofdstad 
van het conventus Carthaginensis, dat ook de eilandengroep van de Balearen omvatte, maar de 
rol als hoofdstad van de provincie moest het in de 1e eeuw o.t. wellicht toch aan het 
noordelijkere Tarraco laten. Daarnaast bleef de stad ook de winterresidentie van de gouverneur 
van Hispania Citerior.77 

Wat de specifieke politieke en juridische status van Carthago Nova moet geweest zijn is eigenlijk 
echter niet helemaal duidelijk, ook al insinueert de vroege rol als hoofdstad van de regio al een 
vroege belangrijke status voor de stad. Dankzij heel wat numismatische bronnen is het wel 
duidelijk dat de stad tijdens de Keizertijd een echte koloniale status had met de volledige naam 
“Colonia Urbs Iulia Nova Carthago”, maar de exacte datering van de promotie tot kolonie is 
absoluut niet duidelijk en er is ook geen eensgezindheid over welke status de stad daarvóór 
precies had.78 

Abascal Palazón stelde bijvoorbeeld 54 v.o.t. voor als jaartal voor koloniale promotie, vooral op 
basis van het voorkomen van het ambtelijk statuut van duoviri quinquennalis en omwille van de 
monumentale ontwikkelingen met sterk Romeins karakter in de stad rond die periode. 
Pompeius Magnus zou dan de verantwoordelijke geweest zijn voor die promotie toen hij als 
proconsul tussen 54 en 49 v.o.t. beide provincies van Hispania feitelijk bestuurde.79 Onder 
andere Ramallo Asensio en Martínez Andreu volgen die theorie80, net als bijvoorbeeld Díaz Ariño 
enerzijds, en Noguera Celdrán en Madrid Balanza anderzijds, die eigenlijk een beetje op twee 
paarden wedden door een ‘dubbele stichting’ voor te stellen. De ‘eerste’ koloniale stichting 
kwam er dan op initiatief van Pompeius Magnus, om de stad officieel de status van kolonie te 
geven, waarna een tweede ‘herstichting’ volgde tijdens (of net na de dood van) Caesar waarbij 
“Iulia” dan in de officiële stadsnaam opgenomen werd.81 Met die ‘tweede’ stichting volgen ze een 
heel populaire theorie die stelt dat Caesar voor de promotie tot kolonie zorgde toen hij de stad 
bezocht na zijn overwinning in de burgeroorlog tegen de mannen van Pompeius Magnus. Onder 
andere Tsirkin beargumenteert die theorie en geeft 45 v.o.t. dan als jaartal voor de koloniale 
promotie van Carthago Nova.82 Fasolini nuanceert dat een beetje en stelt dat die naam (en de 
promotie tot kolonie) gegeven werd na de dood van Caesar, als ultiem eerbetoon.83 Dat verklaart 

                                                             
76 Carol Humphrey Vivian Sutherland, “Aspects of Imperialism in Roman Spain,” JRS 24 (1934): 35-42.; 
Leonard Andrew Curchin, Roman Spain. Conquest and Assimilation (Londen: Routledge, 1991), 89-90.; 
Juan Manuel Abascal Palazón, “Programas epigráficos augusteos en Hispania,” Anales de Arqueología 
Cordobesa 7 (1996): 45-82. 
77 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 17-9. 
78 María Cristina de la Escosura Balbas, “Epigrafía y onomástica en la colonia latina de Carthago Nova,” 
Gerión. Revista de Historia Antigua 36, nr. 2 (2018): 429-32. 
79 Juan Manuel Abascal Palazón, “La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus  repercusiones 
edilicias,” Mastia 1 (2002): 22-32. 
80 Sebastián F. Ramallo Asensio en Miguel Martínez Andreu, “El puerto de Carthago Nova: eje de 
vertebración de la actividad comercial en el sureste de la Península Ibérica,” Bollettino di archeologia on 
line Volume speciale/B/7/11 (2010): 155, geraadpleegd 27.05.2019, 
http://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/. 
81 Borja Díaz Ariño, “Las murallas romanas de Cartagena en la segunda mitad del siglo I a.e.,” Zephyrus 61 
(2008): 226.; José Miguel Noguera Celdrán en María José Madrid Balanza, “Carthago Nova: fases e hitos de 
monumentalización urbana y arquitectónica (siglos III a.C.-III d.C.),” Espacio, tiempo y forma Serie I, 
Prehistoria y arqueologia 7 (2014): 32-3. 
82 Yuly Berkovich Tsirkin, “Romanization of Spain: socio-political aspect (II). Romanization in the period of 
the Republic,” Gerión. Revista de Historia Antigua 11 (1993): 281-7. 
83 Donato Fasolini, Le tribù romane della Hispania Tarraconensis. L’ascrizione tribale dei cittadini romani 
nelle testimonianze epigrafiche (Milaan: Vita e Pensiero, 2012), 228. 
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allemaal eigenlijk nog steeds niet de belangrijke laatrepublikeinse rol voor Carthago Nova. 
Onder andere Conde Guerri meent dat Carthago Nova onder andere dankzij het strategische en 
economische belang toch al langer een typisch Romeinse sfeer uitstraalde. Volgens haar had de 
stad tijdens de Late Republiek gewoon nog niet officieel de status, maar had het de facto wel al 
veel langer de functie en rol vergelijkbaar met een echte colonia.84 Heel recent nog ging Escosura 
Balbas nog een stapje verder en volgt ze een stelling die bijvoorbeeld ook Koch al opwierp: ze 
argumenteert onder andere op basis van de (zeer vroege) sterk Latijnse onomastiek, de afkomst 
van de meerderheid van de inwoners en het belang van de stad dat Carthago Nova al sinds de 
verovering na de Punische Oorlogen een status als ‘colonia latina’ moet gehad hebben. Dat is nog 
iets anders dan een ‘colonia romana’, de officiële status die de stad dan ten tijde van Pompeius 
Magnus of Caesar moet gekregen hebben, maar inhoudelijk heeft een colonia latina wel heel 
gelijkaardige kenmerken.85 Daarmee probeert Escosura Balbas de redelijk algemene aanname te 
weerleggen dat Carthago Nova tijdens de Late Republiek bijna twee eeuwen lang een civitas 
stipendiaria (de laagste status voor een provinciale stad) zou geweest zijn. Die stelling werd 
ingenomen door onder andere Conde Guerri en Fasolini86, maar volgens Escosura Balba strookt 
dat dus absoluut niet met de kenmerken en het belang van de stad tijdens de Late Republiek.87 

 

HISTORIOGRAFIE OVER DE STAD 

Mede omdat een historisch verhaal niet gemakkelijk (of toch niet helemaal correct) te 
reconstrueren valt via antieke literatuur88, zal ik me in deze thesis focussen op de epigrafische 
(en archeologische) bronnen in de stad. Dat is ook waar de historiografie in de loop der eeuwen 
zich meer en meer op heeft gefocust, omdat nieuwe archeologische opgravingen steeds ‘nieuw’ 
materiaal leveren en omdat epigrafische bronnen toch nog wat objectiever lijken dan elitaire 
literaire bronnen, zeker in combinatie met de archeologische resten die ze vergezellen. 

De oudste historiografische documentatie over de epigrafische collectie van Carthago Nova 
dateert uit de laatste jaren van de 16e eeuw, in navolging van de allereerste gedocumenteerde 
compilaties uit de Italiaanse renaissance. In de lokale context van Cartagena is het werk van 
Francisco Cascales (Francisco Cascales, Discurso de la ciudad de Cartagena dirigido a la misma y 
compuesto por F. Cascales. Valencia, 1598) de oudste referentie: hij documenteerde verschillende 
inscripties die in de muren van het zogenoemde “Casa de los Cuatro Santos” (het huis van een 
hertog) waren ingemetseld. Bisschop D. Sancho de Avila y Toledo profiteerde namelijk van de 
restauratie van dat huis om zoveel mogelijk Romeinse inscripties die in Cartagena te vinden 
waren te verzamelen in de muren van het huis, als een soort openluchtmuseum waarmee de 
inwoners de antieke inscripties konden leren kennen. Veel reizigers, zoals Abraham von 
Bibran, maar ook lokale erudieten namen die informatie ook op, waardoor een eerste reeks 
documentaties (in navolging van die van Cascales en Bibran) verscheen.89 

                                                             
84 Elena Conde Guerri, La ciudad de Carthago Nova, la documentación literaria: inicios – julioclaudios 
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Een volgende impuls voor de studies over de epigrafische collectie van Carthago Nova volgde in 
de 18e eeuw, wanneer opnieuw heel wat erudiete reizigers of lokale geleerden publicaties 
uitbrachten over het oude Carthago Nova. Fulgencio Cerezuela had met zijn Antigüedades de 
Cartagena uit 1726 een sleutelwerk, maar ook Francisco Ximénez (Diario de Túnez, verschenen 
tussen 1724 en 1735), Nicolás Montanaro (Observaciones sobre las antigüedades de Cartagena, 
ca. 1740-1750) en Ascensio de Morales zijn het vermelden waard. Na nieuwe vondsten in de 
Barrio de Santa Lucía in de tweede helft van de 17e eeuw verschenen opnieuw drie nieuwe 
compilaties: van Soler (Cartagena de España ilustrada, 1777-1778), Vargas Ponce (1794-1797) 
en Conde de Lumiares (Inscripciones de Carthago Nova, hoy Cartagena en el reyno de Murcia, 
1796).90 

Op een eerste nagenoeg complete bronnencorpus was het echter wachten tot 1869, wanneer een 
Spaans volume van het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) verscheen: de Duitse editor 
van het volume Emil Hübner had heel wat inscripties zelf gezien tijdens zijn bezoek aan 
Cartagena in 1860, en bovendien had hij toegang tot alle voorgaande manuscripten en 
documentaties in Madrid. In 1877 publiceerde Juan de Dios de la Rada vervolgens volledige 
inventarissen van het Museo Arqueológico Nacional in Madrid, inclusief verschillende inscripties 
die enkele jaren eerder vanuit Cartagena naar het museum overgeplaatst werden. De laatste 
jaren van de 19e eeuw zorgden wegens catastrofale omstandigheden (zeker na 1894, zie verder) 
opnieuw voor een enorme impuls aan publicaties, met als hoogtepunt het grafisch register van 
inscripties door de Sociedad Económica de Amigos del País. Toen Jiménez de Cisneros in 
1902 zijn vondsten begon door te geven aan de Real Academia de la Historia, kwam de kennis 
over de epigrafie van Carthago Nova ook in het Boletín de la Real Academia de la Historia 
(BRAH) terecht. Manuel Fernández-Villamarzo bracht in 1907 zijn werk uit (Estudios gráfico – 
históricos de Cartagena. Desde los tiempos prehistóricos hasta la expulsión de los árabes), dat 
naast waarheidsgetrouwe informatie echter ook veel ‘gefantaseerde’ theorieën en hypotheses 
omvat.91 Het is namelijk zo dat een aantal auteurs uit die tijd, maar zeker ook Fernández-
Villamarzo, bepaalde teksten, vertalingen en edities van epigrafische bronnen opwaardeerden 
en manipuleerden om de lokale geschiedenis van de stad wat te verbloemen en belangrijker te 
maken dan het wellicht eigenlijk was.92 Desondanks was Fernández-Villamarzo voor veel latere 
auteurs een belangrijk referentiepunt.93  

Daarna maakte de epigrafie van Carthago Nova halverwege de 20e eeuw bijvoorbeeld nog een 
groot deel uit van de doctoraatsthesis van Antonio Beltrán Martínez. Hij wijdde een groot deel 
van zijn publicaties (1942-1952) aan de monumenten van de stad, hij elaboreerde over het 
basiscorpus, en hij integreerde recentere vondsten en resultaten van nieuwe opgravingen in zijn 
werken tijdens dat decennium. Vandaag de dag zijn zijn werken van onschatbare waarde voor 
iedereen die werkt rond de epigrafie in Carthago Nova.94 Toch was het wachten tot het einde van 
de 20e eeuw voor een volledig basisoverzicht dat zich specifiek toelegt op de volledige 
epigrafische collectie van deze stad, maar dat vooral ook de moderne methodologie hanteert en 
rekening houdt met verschillende theorieën uit de hedendaagse vakliteratuur. Juan Manuel 
Abascal Palazón en Sebastian Federico Ramallo Asensio (La ciudad de Carthago Nova: la 
documentación epigráfica. Murcia: Universidad de Murcia, 1997) werkten toen namelijk een 
exhaustieve catalogus uit, die één van de belangrijkste en meest omvangrijke epigrafische 
collecties uit Romeins Hispania omvat. Zelf heb ik voor dit onderzoek mijn bronnenmateriaal 
voor Carthago Nova voornamelijk uit deze catalogus gehaald, uiteraard zonder de 
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oorspronkelijke inscripties en vroegere edities uit het oog te verliezen. Aangezien de voorbije 
twee decennia opnieuw heel wat nieuwe inscripties zijn gevonden, met daarbij ook de publicatie 
van heel wat nieuwe vakliteratuur, heb ik echter ook een beroep gedaan op de online database 
die de collectie van Abascal Palazón en Ramallo Asensio heeft gedigitaliseerd, maar vooral ook 
heeft geüpdatet met de nieuwe inscripties die tot en met 2016 tevoorschijn zijn gekomen.95 

 

ARCHEOLOGIE IN DE STAD 

Vooral dankzij Cerezuela weten we dat de meeste inscripties die in Cartagena gevonden werden 
tot en met de 18e eeuw, met enkele uitzonderingen verspreid doorheen de stad, zich 
voornamelijk op twee locaties bevonden: enerzijds in het middeleeuwse kasteel genaamd 
“Castillo de la Concepción”, anderzijds in het reeds vermelde Casa de los Cuatro Santos, dat in 
1726 zo’n 15 inscripties herbergde. In het kasteel daarentegen werd bijvoorbeeld een grote 
(zo’n 380 cm lange) oude inscriptie over ene L. Aemilius Rectus96 hergebruikt als latei 
(draagsteen) in de middeleeuwse versterking. In 1797 werden de inscripties die ingemetseld 
waren in de muren van het Casa de los Cuatro Santos, maar ook verschillende andere die 
verspreid waren doorheen de stad, op vraag van Vargas Ponce overgeplaatst naar het oud 
stadhuis (Antiguo Ayuntamiento), waar de meeste inscripties in de trappen werden gemetseld 
met een soort van tentoonstellingsfunctie.97 

Toen Emil Hübner in 1860 naar Cartagena kwam in functie van het opstellen van een Spaans 
volume van het Corpus Inscriptionum Latinarum, zag hij relatief veel inscripties in het Antiguo 
Ayuntamiento. Andere inscripties vond hij doorheen de stad, waaronder enkele op grote hoogte, 
waarvoor hij een soort telescoop moest gebruiken om ze te kunnen lezen. Zijn catalogus uit 
Carthago Nova is echter onvolledig, want hij had geen toegang tot enkele andere collecties en 
monumenten, die pas jaren later tevoorschijn zouden komen, of uiteraard tot de inscripties uit 
de opgravingen die sinds het einde van de 20e eeuw plaatsvonden in het centrum van de stad. 
Dertig jaar later (1889) bevestigde Rodrigo Amador de los Ríos, directeur van het Museo 
Arqueológico Nacional in Madrid, heel wat informatie van Hübner. Beiden behoorden tot de 
laatsten die een aantal van de inscripties moeten gezien hebben, want de monumentale 
epigrafische collectie van de stad stond op het punt om de grootste tegenslag in z’n geschiedenis 
mee te maken.98 

Chronologisch gezien tussen de twee heren in, in 1868, werd een deel van het Castillo de la 
Concepción al afgebroken: uit de muren kwamen heel wat inscripties tevoorschijn die 
gedurende verschillende eeuwen letterlijk verborgen zaten in de constructie. Enkele inscripties 
waren (deels) te reconstrueren, maar van de meesten hebben we geen, of op z’n minst bijzonder 
fragmentarisch tekstueel bewijs, omdat de stenen te vaak doorheen de geschiedenis in andere 
gebouwen hergebruikt werden of zoals vaak gewoon in zoveel brokstukken uiteengebroken 
waren dat de inhoud ervan niet meer reconstrueerbaar was. Adolfo Herrera probeerde na de 
gedeeltelijke afbraak in 1869 een nieuw stedelijk museum op te richten in de gebouwen van het 
Cuartel de Guardias Marinas (marineschool- en barakken), in een poging om een deel van de 
collectie een tweede keer (na Vargas Ponce) samen te brengen en te bewaren, maar de 
inscripties die daar terecht kwamen bleven er slechts enkele maanden omdat het project faalde. 
In 1870 kwam een delegatie van het Spaans Ministerie van Ontwikkeling namelijk naar 
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Cartagena om de epigrafische collectie naar waarde te schatten: Juan de Dios de la Rada en Juan 
de Malibrán oordeelden dat deze inscripties best gedoneerd werden aan het Museo 
Arqueológico Nacional in Madrid, samen met enkele inscripties die zich al sinds de voorgaande 
eeuw in het Antiguo Ayuntamiento bevonden. Enkele inscripties uit het oud stadhuis waren dus 
wel door Hübner gezien, maar niet meer door Amador de los Ríos. In 1894 zorgde de 
‘bouwkoorts’ in de stad er echter voor dat de beslissing werd genomen om het Antiguo 
Ayuntamiento af te breken, om er een nieuw gebouw te zetten dat de administratieve functies 
van de stad erin moest samenbrengen. De afbraak werd echter gestart zonder eerst het 
epigrafisch patrimonium vakkundig weg te halen, waardoor de meeste inscripties die er door 
Vargas Ponce met goeie intenties geplaatst werden, tussen de brokstukken terechtkwamen. Het 
meeste materiaal werd grotendeels beschadigd of zelfs voorgoed vernietigd.99 Het enige 
positieve aan het verhaal is misschien dat de afbraak bijzonder veel consternatie veroorzaakte, 
zowel in het pas opgerichte Sociedad Económica de Amigos del País in Cartagena als in de 
Real Academia de la Historia in Madrid. Heel wat conferenties werden door beide instanties 
georganiseerd om deze polemiek aan te kaarten en om het epigrafisch geheel te proberen 
bewaren.100 Fernández-Villamarzo anticipeerde tijdens de afbraak op de verwijdering van de 
stenen door de aannemers en kon zo toch een deel (meestal beschadigde) inscripties 
recupereren uit de brokstukken. Hiermee bouwde hij een nieuw museum uit in de lokalen van 
de Sociedad Económica de Amigos del País. Sommige stenen werden in de muren van die lokalen 
ingemetseld, andere inscripties zagen hun letters in zwarte kleur herverfd om de tekst er beter 
te doen uitspringen; die taak gebeurde echter niet altijd volgens het boekje en misvormde deels 
sommige teksten. De afbraak van het Antiguo Ayuntamiento zorgde er wel nog voor dat de 
Sociedad Económica de Amigos del País een versnelde inventaris van de latijnse inscripties in de 
stad probeerde te realiseren, met als doel om de herinnering voor eeuwig te bewaren en 
catastrofes zoals die van 1894 te vermijden. Onder leiding van Isidro Martínez Rizo en Manuel 
Fernández-Villamarzo werd zo het register genaamd “Cuadro de la Sociedad Económico de 
Amigos del País” gemaakt.101  

Sinds het begin van de 20e eeuw hielden leden van de Comisión Local de Monumentos (bv. 
Jiménez de Cisneros, Federico Casal Martínez, Beltrí en Fernández-Villamarzo) toezicht op de 
werken en opgravingen in de stad, waardoor gelokaliseerde nieuwe inscripties veel 
voorzichtiger behandeld werden. In deze periode kreeg de Real Academia de la Historia 
constante informatie van de nieuwe vondsten, soms zelfs dubbel wegens onderlinge twijfels 
tussen bijvoorbeeld Fernández-Villamarzo en Jiménez de Cisneros. Een nieuwe mijlpaal voor de 
kennis van de epigrafische bronnen uit Carthago Nova kwam er in 1926, toen de zone rondom 
het kasteel aangepakt werd om er een stadspark te construeren, het zogenoemde “Parque 
Torres”. De remodelatiewerken hielden onder andere een sanering van de muren van het 
kasteel en het weghalen van puin in, waardoor heel wat verloren gewaande of ongekende 
inscripties (opnieuw) ontdekt werden. Daarna was het wachten tot de jaren 1940 op de vorming 
van een nieuw lokaal museum, het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.102  

Tijdens de laatste helft van de 20e eeuw, en zeker tijdens het begin van de 21e eeuw, is de 
intensiteit van nieuwe opgravingen in het oude stadscentrum van Cartagena nog sterk gestegen. 
Tijdens de publicatie van de catalogus van Abascal Palazón en Ramallo Asensio bevatte de 
collectie, die voornamelijk bewaakt wordt in het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena en 
in het Museo Arqueológico Nacional in Madrid, al één van de belangrijkste en meest omvangrijke 

                                                             
99 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 23-4. 
100 Een voorbeeld van zo’n conferentie: “Piedra que existía en la galería de la casa Ayuntamiento y que ha 
desaparecido durante el derribo de dicho edificio” (Real Academia de la Historia, Sección de 
Antigüedades), volgende op de sessie van 30 mei 1894 van de Sociedad Económica de Amigos del País. 
101 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 24-5. 
102 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 25. 



Anselm Logghe 
33 

epigrafische gehelen van het Iberisch Schiereiland, vooral omwille van de ouderdom van de 
getuigenissen en het omvangrijke aantal inscripties dat refereert aan de publieke werken in de 
stad.103 De laatste twee decennia werd die status alleen nog maar versterkt. Zeker bij de 
opgravingen in en rond het theater, maar ook bij die op de plaats waar het Forum was, of de site 
in de nabije zone van het Cerro de la Molinete, blijven nieuwe opgravingen steeds nieuwe 
inzichten leveren, waardoor onze kennis van en visie op Romeins Carthago Nova nog continu 
uitgebreid wordt. Cartagena voert vandaag de dag nog steeds constante nieuwe opgravingen uit 
onder leiding van het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena en de Universidad de 
Murcia, dus het staat nagenoeg vast dat de antieke bronnencollectie allesbehalve compleet is en 
dat onze kennis van de antieke stad nog open staat voor veel nieuwe ontdekkingen.104 

 

EPIGRAFISCHE DATABASE 

Om een eerste algemeen beeld te krijgen van het volledig epigrafisch geheel van de stad, is het 
nuttig om te beginnen bij het overzichtswerk van Abascal Palazón en Ramallo Asensio, 
aangevuld met de nieuwe informatie uit de online database die Martínez Sánchez heeft helpen 
uitwerken en heeft verduidelijkt in zijn artikel uit 2017. In die database, die alle inscripties bevat 
die tot en met 2016 zijn gevonden  of beschreven, zijn in totaal 334 inscripties gedocumenteerd. 
229 daarvan zijn ook beschreven in het werk van Abascal Palazón en Ramallo Asensio en krijgen 
dezelfde nummering als in dat overzicht. De 105 nieuwe inscripties werden daaraan toegevoegd 
en komen vooral uit de opgravingen aan het Romeins theater, de site van het Forum en van de 
Cerro de la Molinete, archeologische projecten die nog steeds aan de gang zijn.105 Martínez 
Sánchez vat de informatie samen in een heleboel uiterst nuttige tabellen, diagrammen en 
grafieken, waarvan ik de relevantste hier zal overnemen en kort zal toelichten. 

Wat meteen opvalt bij wellicht de relevantste grafiek voor dit onderzoek (zie figuur 3), is dat 
Martínez Sánchez slechts vier inscripties typeert als euergetische inscripties, terwijl er 
daarnaast wel nog 51 monumentale en 23 honoraire inscripties zijn in de stad. Die opdeling 
hangt waarschijnlijk grotendeels af van de definitie die Martínez Sánchez gebruikt voor 
euergetisme, maar nergens toont hij wat voor hem de vereisten zijn om van een euergetische 
inscriptie te spreken. Het lijkt alsof hij enkel die inscripties rekent waarvan we met absolute 
zekerheid kunnen zeggen dat ze euergetisch zijn, omdat die letterlijke euergetische formules 
weergeven en expliciete euergetische kenmerken tonen. Aangezien heel wat inscripties 
beschadigd zijn door de eeuwen heen, is het echter niet ondenkbaar dat een veel groter aantal 
inscripties oorspronkelijk euergetische formules of kenmerken toonden, die voor ons helaas 
voor altijd verloren gegaan zijn. Daarnaast moeten we er wellicht ook rekening mee houden dat 
niet alle inscripties die een euergetische daad herdenken steeds de afgelijnde formules en 
regeltjes volgden. Het kan volgens mij dus niet anders dan dat euergetisme in Carthago Nova 
veel vaker voorkwam dan enkel in deze vier inscripties. 

                                                             
103 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 25-6. 
104 Ruiz Valderas, Cartagena: Colonia Urbs Julia Nova Carthago, 1. 
105 Martínez Sánchez, “Epigrafía de Carthago Nova,” 274-5. 
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FIGUUR 3: GRAFIEK WAARIN ALLE (TOT 2015 GEVONDEN) INSCRIPTIES IN CARTHAGO NOVA 
TOEGEWEZEN WORDEN AAN EEN BEPAALD TYPE BRON. DE TOTALEN WORDEN AFGEBEELD PER 
PERIODE. KOMT UIT: MARTÍNEZ SANCHEZ, “EPIGRAFÍA DE CARTHAGO NOVA,” 276.  
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Chronologisch gezien zijn de data van de vier ‘zekere’ euergetische inscripties behoorlijk 
verspreid (zie figuur 3). Martínez Sánchez dateert telkens één euergetische inscriptie tussen 50 
en 27 v.o.t. (columnam pompam ludosque)106, tussen 27 v.o.t. en 14 o.t. (een publieke ruimte, niet 
gespecificeerd)107, tussen 14 en 69 o.t. (crypte en porticus)108 en tussen 96 en 150 o.t. (thermen 
bij het forum)109. Aangezien het per periode telkens om slechts één inscriptie gaat, kunnen we er 
niet heel veel conclusies uit trekken, behalve dan dat euergetisme duidelijk geen specifieke 
tijdsgebonden trend was. Wat betreft de monumentale en honoraire inscripties ligt dat wegens 
het hogere aantal van beide types wel anders. Ook al zijn er veel discussies over de datering van 
heel wat monumentale inscripties, toch is het duidelijk dat de meesten ervan uit de tweede helft 
van de 1e eeuw v.o.t. komen. Martínez Sánchez plaatst het zwaartepunt in de Late Republiek, 
tussen 50 en 27 v.o.t., terwijl Abascal Palazón en Ramallo Asensio heel wat inscripties iets later 
tijdens de Vroege Keizertijd dateren, meer bepaald in het laatste kwart van de 1e eeuw v.o.t. (zie 
verder). De honoraire inscripties beginnen in de tabel pas vanaf het begin van de Keizertijd, 
maar nemen ook gestaag af naarmate die Keizertijd vordert. 

Vervolgens biedt Martínez Sánchez ook nog een algemene sociale analyse van de database. 
Daarin bekijkt hij, net zoals ik straks zal doen, de personages die figureren in de inscripties, om 
daarmee vervolgens de belangrijkste families, de afkomst van de personages en sociale 
verschillen aan te tonen. Zeker het volledig overzicht van alle nomina die in de inscripties van 
Carthago voorkomen (inclusief het aantal keer ze voorkomen) is zeer nuttig.110  

Ten slotte maakt Martínez Sánchez nog de belangrijke kanttekening dat ongeveer een vijfde van 
de inscripties uit de stad verlorengegaan is doorheen de tijd.111 We moeten altijd rekening 
houden met een mogelijk licht scheefgetrokken epigrafische weergave van wat de realiteit 
geweest is. 

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

Dankzij de toenemende toepassing van interdisciplinariteit (bijvoorbeeld, een veel beter gebruik 
van cartografie, die de archeologische vindplaatsen veel beter in kaart brengt ten opzicht van de 
huidige moderne situatie van bebouwing) sinds de laatste decennia kunnen we het stedelijk 
weefsel van Romeinse steden steeds beter reconstrueren. De kaartjes die Martínez Sánchez 
bijvoorbeeld heeft gemaakt, leggen de link tussen de archeologische en historische contexten 
van de inscripties, waardoor duidelijke periodes van stedelijke ontwikkelingen vast te stellen 
zijn. Op die manier zijn er voor Carthago Nova drie grote ‘urbaniseringsperiodes’ af te leiden: 
tijdens de late Republiek, tijdens de regering van keizer Augustus, en een laatste ontwikkeling 
tussen de late 1e eeuw en de vroege 2e eeuw o.t. Er is ook nog een laatromeinse stedelijke 
ontwikkeling vast te stellen vanaf de 5e eeuw en verder, waarbij de geografische oriëntering van 
het stadsraster zelfs veranderde en meer evolueerde richting wat we vandaag kennen112, maar 
die stedelijke verandering zal ik hier in deze thesis uiteraard niet behandelen omdat dat ook niet 
veel meer met de Romeinen te maken heeft en het niet echt relevant is voor mijn onderzoek. 

                                                             
106 CartNova, n°34; CIL II, 3408; CIL I², 2269; ELRH, C-1; ILLRP, 117. 
107 CartNova, n°28; CIL II, 3432; AE 1995, 942; EE 9, 347. 
108 CartNova, n°24; CIL II, 3428; AE 1995, 940; EE 9, 334; ILS, 5558. 
109 CartNova, n°332.; ZPE 199, 245. 
110 Martínez Sánchez, “Epigrafía de Carthago Nova,” 279-83. 
111 Martínez Sánchez, “Epigrafía de Carthago Nova,” 290. 
112 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 127-8. 
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Een eerste periode van grote stedelijke ontwikkeling kwam er dus tijdens de eerste helft van de 
1e eeuw v.o.t., om het belang van Carthago Nova als grootste en meest strategische haven van het 
westen van de mediterrane wereld te onderstrepen. Die intensieve groei kwam er voornamelijk 
omdat de lokale elite bijzonder rijk geworden was door de mijnbouw en in die periode begon te 
investeren in de praktische uitbreiding van de stad, maar ook omdat er in de periode een aantal 
nieuwe generaties Italiaanse kolonisten kwamen die het economische en administratieve plaatje 
begonnen te reguleren. Halverwege de 1e eeuw v.o.t. betekende dit dat de Romeinse cultuur en 
tradities geconsolideerd konden worden in het straatbeeld, door een eerste reeks monumentale 
constructies, zeker na de promotie tot kolonie rond 54 v.o.t.113 Toch gaat het in het begin eerder 
om praktische constructies, om de economische belangen van de elites de basisbenodigheden en 
de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.114 

Op het einde van de 1e eeuw v.o.t. volgde opnieuw een grote groeiperiode, samen met een 
structurele reorganisatie van de stad en een nieuwe monumentale uitbouw. Opnieuw wordt de 
rol van de lokale elites centraal gesteld, vooral omdat ze met mogelijke sociale en politieke 
promotie in het achterhoofd constructies gingen bekostigen. Ze stelden zelf echter ook mensen 
uit de keizerlijke omgeving en de keizerlijke familie aan als patronen voor het proces om 
Carthago Nova om te bouwen naar een keizerlijk model onder de regering van Augustus.115 Deze 
monumentalisering was eerder gericht op het imago en het Romeinse karakter van de stad, met 
al meer spektakelbouwwerken en grote prestigeprojecten.116 

Een derde intensieve Romeinse monumentaliseringsperiode volgt aan het einde van de 1e eeuw 
en loopt door tot de eerste helft van de 2e eeuw. In deze periode zien we vooral veel 
reconstructies, remodelleringen en decoratieve programma’s, maar toch ook een aantal nieuwe 
projecten zoals wellicht het amfitheater. Volgens Soler Huertas en Noguera Celdrán bracht deze 
urbaniseringsperiode twee grote ideologische implicaties met zich mee: enerzijds een 
(stedelijke) focus op bouwactiviteit en op het imago van de stad, en anderzijds de nog sterkere 
verheerlijking van het keizerlijke ideaal.117 

Er zijn een aantal manieren die erop kunnen wijzen dat een inscriptie een monumentale 
constructie herdenkt, en mogelijks ook een euergetische daad weerspiegelt. Heel wat inscripties 
die met publieke werken, de constructie van monumenten, of een euergetische reconstructie van 
een bouwwerk te maken hebben, volgen dezelfde structuur: eerst de vermelding van de 
personages (met of zonder status en/of politieke functie), daarna het voorwerp van de 
euergetische daad, waarna vervolgens afgesloten wordt met een typische slotformule (of licht 
aangepaste varianten erop). Bij bouwinscripties zien we in die slotformule vaak de 
werkwoorden facere, curare en probare terugkomen: vrij vertaald respectievelijk 
“maken/bouwen”, “onderhouden/ondernemen” en “uittesten/goedkeuren”. De volledige 
formule die zeker in de laatrepublikeinse Italische context gangbaar was, luidt faciendum 
curauit idemque probauit, wat voor het gemak (en wegens tijd- en geldbesparing voor de 
steenkappers zelf) in inscripties dikwijls afgekort wordt tot “F C I Q P”.118 Een van de oudste 
inscripties met een archaïsche versie van deze formule stamt uit de 2e eeuw v.o.t. en komt uit 
                                                             
113 Begoña Soler Huertas en José Miguel Noguera Celdrán, “Urban Development and Monumentalisation in 
the Roman Colony Vrbs Iulia Nova Cartago (Cartagena, Hispania Citerior),” in Roma y las provincias: 
modelo y difusión, vol. II, eds. Trinidad Nogales Basarrate en Isabel Rodà de Llanza (Rome: L’Erma di 
Bretschneider, 2011), 1095-6. 
114 Sebastián F. Ramallo Asensio en Jaime Vizcaíno Sánchez, “Estructuras de almacenamiento en Carthago 
Nova y su territorium (ss. III a.C. – VII d.C.),” in Horrea d’Hispanie et de la Méditerranée romaine, eds. Javier 
Arce en Bertrand Goffaux (Madrid: Casa de Velázquez, 2011), 225-30. 
115 Soler Huertas en Noguera Celdrán, “Urban Development and Monumentalisation,” 1096-7. 
116 Ramallo Asensio en Vizcaíno Sánchez, “Estructuras de almacenamiento en Carthago Nova,” 230-2. 
117 Soler Huertas en Noguera Celdrán, “Urban Development and Monumentalisation,” 1101-2. 
118 Abascal Palazón en Ramallo Asensio. La Ciudad De Carthago Nova, 39. 
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Luna (een stad naast de marmergroeven van Carrara aan de Tyrrheense kust van Italië): 
“faciundum dederunt eisdemque probaverunt”.119 Tijdens de eerste decennia van de 1e eeuw v.o.t. 
werd de formule gestandaardiseerd, waarna het gebruik ervan zich in de laatste decennia van de 
Republiek en het vroege Principaat ook verspreidde in de provinciale context. Zeker in Hispania 
vinden we een aantal verspreide voorbeelden uit de Late Republiek en eerste decennia van het 
Principaat, bijvoorbeeld in Saguntum (Sagunto) 120 , Lucentum (Alicante) 121 , Tarraco 
(Tarragona)122 of Barcino (Barcelona)123. Het is echter effectief in Carthago Nova dat de formule 
veralgemeend wordt en steeds opnieuw terugkomt in heel wat inscripties die gelinkt zijn aan de 
publieke werken van de Late Republiek (sinds de promotie tot kolonie) en de 
monumentaliseringsperiode van de laatste paar decennia van de 1e eeuw v.o.t. Vooral in de 
reeks inscripties die betrekking hebben tot de stadsomwallingen zien we de formule vaak 
terugkomen.124 In de oudste voorbeelden van het voorkomen van de formule in de stad 
verschijnen nog archaïsche vormen zoals coeravit125, coeravere126, coiravit127, coiraverunt128 of 
zelfs het perfectum contractum coirarunt129. Ook de laatste datering van de standaardformule 
vinden we terug in Carthago Nova, in een inscriptie130 die gelinkt is met het duoviraat van ene C. 
Laetilius Apalus, die zijn ambt bekleedde tussen 13 en 14 o.t. 131 

Op het einde van heel wat inscripties komen ook nog de woorden “de sua pecunia” voor, vrij 
vertaald als “met zijn eigen geld”. Soms werd deze woordgroep afgekort als “D S P”, andere 
keren werd de “P” of “pecunia” helemaal weggelaten waardoor bijvoorbeeld enkel “de suo” 
overblijft. Het voorkomen van deze formule, in welke vorm dan ook, wijst er natuurlijk wel al 
snel en expliciet op dat een weldoener de bewuste weldaad zelf bekostigd heeft, daarover lijkt 
geen twijfel te bestaan. Auteurs als Mackie en Melchor Gil gaan echter een stapje verder door te 
zeggen dat de afwezigheid van deze formulering er (meestal) op wijst dat de weldaad 
publiekelijk bekostigd werd via de aanwending van de stadsfondsen in plaats van met private 
middelen van een lid van de lokale elite. De namen die bij deze weldaden vermeld worden zijn 
dan die van de ambtenaren die toezicht moesten houden op de openbare werken waarvan 
sprake in de inscriptie. Die historici denken dat de formule steeds bewust weggelaten werd en 
dat dit erop wijst dat van privaat euergetisme geen sprake kan zijn.132 Zelf ondersteun ik die 
mening niet echt. De afwezigheid van de formulering kan er natuurlijk omwille van verschillende 
redenen zijn: het kan onbewust zijn door een gedeeltelijke historische overlevering 

                                                             
119 CIL I², 3368.; AE 1978, 323.; AE 1984, 388.; Zie ook: Simone Sisani, “Le magistrature locali delle 
comunità municipali di ambito provinciale: uno studio sulla diffusione del quattuorvirato e del duovirato 
tra l’età tardo-repubblicana e l’età imperiale,” Gerión. Revista de Historia Antigua 36, nr. 1 (2018): 64. 
120 Enerzijds: ELSag, n°78.; IRPV, I: n°9.; CIL II, 6342; CIL II²/14, 301; HEp 11 (2001), 582; Javier Velaza, 
“Iberisch eban, teban,” ZPE 104 (1994): 145. (“coerav[it]”); en anderzijds ook nog: ELSag, n°57; IRPV, I: 
n°82.; CIL II, 3861; CIL II, 3950; CIL II, 6021; CIL II²/14, 361; HEp 12 (2002), 479. (“co[eraverunt]”). 
121 IRPA, n°8; IRILAD, n°65; CIL II, 3561; CIL I²/2, 2275; CIL I²/2, 1482; ILLRP 2, 622. (“coer(avit)”). 
122 RIT, n°12; CIL II, 4371; CIL II, 6073; CIL I, 2276. (“coer(avit)”) 
123 IRB, n° 51; ILLRP, 581; HAE 798. 
124 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 86. 
125 CartNova, n°2; CIL II, 3422; ELRH, C-25. 
126 CartNova, n°1; CIL II, 3434 (= suppl. CIL II, 5927); CIL I², 2271 (= CIL I, 1477); HEp 18 (2009), 257; 
ELRH, C-10.; ILLRP, 778. 
127 CartNova, n°222; CIL I³, 3449.; AE 1953, 17; AE 2002, 167; HEp 18 (2009), 260; ELRH, C-49. 
128 CartNova, n°34. 
129 CartNova, n°217; CIL II 3433; CIL I² 2270 (= CIL I 1478); HEp 4 (1994), 565; HEp 18 (2009), 254; 
ILLRP, 777; ELRH, C-50.; voor een linguïstische verklaring, zie verder ook: Veikko Väänanen, Le latin 
vulgaire des inscriptions pompéiennes (Berlijn: Akademie Verlag, 1966), 39-40. 
130 CartNova, n°36; CIL II, 5929; HEp 16 (2007), 474; EE 3, 32.; ILER, 1414; ILS, 3624. 
131 Abascal Palazón en Ramallo Asensio. La Ciudad De Carthago Nova, 39-41. 
132 Nicola Mackie, Local Administration In Roman Spain A.D. 14-212, BAR International Series 172 (Oxford: 
BAR, 1983), 119-20.; Enrique Melchor Gil, “La construcción pública en Hispania romana: iniciativa 
imperial, municipal y privada,” Memorias de Historia Antigua 13-14 (1992): 135-6. 
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(bijvoorbeeld door erosie), of misschien zelfs door vergeetachtigheid van de graveurs. Bewuste 
redenen om het weg te laten kunnen bijvoorbeeld plaats-, tijd- en kostenbesparing zijn, maar 
wie weet zelfs een vorm van nederigheid, of gewoon omdat het in bepaalde contexten niet 
gebruikelijk was om deze woorden op te nemen. Ook auteurs zoals Curchin sluiten absoluut niet 
uit dat inscripties zonder de formule ook attestaties van privaat euergetisme kúnnen 
weergeven.133 Áls de formule aanwezig is, geeft die natuurlijk wel heel bewust extra aandacht 
aan het euergetisch aspect van de weldaad. 

 

HAVENFACILITEITEN 

Zoals ik reeds eerder zei, waren de excellente havencondities wellicht de meest evidente eerste 
aanleiding waarmee Carthago Nova economisch kon uitgroeien tot de belangrijkste 
laatrepublikeinse stad in de ruime regio. Een uitgebreide uiteenzetting over de rol van de 
praktische omstandigheden en de strategische geografische locatie (zowel ten opzichte van het 
hinterland als binnen de ruimere context van de westelijke Middellandse Zee), maar ook over de 
uitbouw van de havenfaciliteiten zelf, valt te lezen in een artikel van Ramallo Asensio en 
Martínez Andreu uit 2010.134 Die ideale omstandigheden zorgden voor een voorspoedige 
economische welvaart, wat veel mensen aantrok om hun definitieve intrek te nemen in de stad, 
die dan ook snel uitgroeide tot een relatieve grootstad. De haven zelf ontwikkelde zich daarom 
ook zeer intens via een grote kwantiteit en variëteit van materialen, activiteiten en interacties.135 
Omwille van de belangrijke rol voor de haven in Carthago Nova zal ik de publieke constructies 
rond de havenfaciliteiten hier als eerste (kort) bespreken. 

Al deze enorme havenactiviteiten en –faciliteiten zijn tot op vandaag echter nauwelijks 
vertegenwoordigd op epigrafisch vlak. We hebben wel veel archeologische bewijzen van 
gebruiksvoorwerpen, zoals de vele amforen voor gezouten goederen die gevonden werden in 
oude havenwarenhuizen aan de Cuesta de la Baronesa.136 Op monumentaal vlak leggen ook de in 
1957 door Pedro Antonio San Martín Moro opgegraven overwelfde zuilengalerij, die gekoppeld 
is aan een (onbekend) monumentaal gebouw of een porticus tegenover het vroegere strand, en 
de grote zandstenen muren die misschien wijzen op antieke haveninstallaties of een dijk langs 
de huidige Calle Mayor, een mogelijke archeologische link met de haven.137  

Qua epigrafisch materiaal moeten we echter terugvallen op één enkele inscriptie138 die 
“mogelijks” met de haven te maken heeft. Het oude havengebied is namelijk moeilijker op te 
graven, maar het kan ook effectief zo zijn dat er gewoon veel minder monumentale inscripties te 
vinden waren. Die ene bewaarde inscriptie is echter wel bijzonder interessant: we zien een 
heleboel vrijgelatenen en slaven als hoofdpersonages, allen magistri van een collegium, die de 
constructie van drie pilae et fundamenta ex caemento op zich namen. De oorspronkelijke locatie 
en functie van die pilae et fundamenta is de afgelopen 150 jaar vaak onderwerp geweest van 
discussie: Hübner dacht eigenlijk altijd dat het om een sacellum ging, gelinkt aan één van de 
cultussen van de stad, zelfs nadat De la Rada in 1875 al suggereerde dat het eerder met de haven 
te maken had. Relatief recent nog werden verschillende pogingen ondernomen om elk van beide 

                                                             
133 Leonard Andrew Curchin, “Personal Wealth in Roman Spain,” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 32, 
nr. 2 (1983): 235-7. 
134 Ramallo Asensio en Martínez Andreu, “El puerto de Carthago Nova,” 141-56. 
135 Abascal Palazón en Ramallo Asensio. La Ciudad De Carthago Nova, 69. 
136 Voor een gedetailleerde archeologische uiteenzetting van de gevonden resten, zie: Miguel Martín 
Camino, María Angeles Pérez Bonet en Blanca Roldán Bernal, “Contribución al conocimiento del area 
portuaria de Carthago Nova y su tráfico marítimo en época altoimperial,” AEA 64 (1991): 272-83. 
137 Abascal Palazón en Ramallo Asensio. La Ciudad De Carthago Nova, 70. 
138 CartNova, n°1. 
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theorieën te onderschrijven (bijvoorbeeld door Santero in 1978 en Schulze-Oben in 1985), maar 
steeds gebeurde dat zonder de echte oorsprong van het gebouw nauwkeurig te achterhalen. In 
andere, beter gekende (Italische) contexten wordt het woord pilae echter vaak gelinkt aan 
havenscènes, –activiteiten, of –gebouwen: bijvoorbeeld bij een pier, dijken, dokken of andere 
typische havenbouwwerken. Dat kan erop wijzen dat het ook hier gaat om de constructie van 
bepaalde havenfaciliteiten. 139 Abascal Palazón en Ramallo Asensio ondersteunen in elk geval die 
theorie en dateren de inscriptie in de late Republiek, tijdens de eerste helft van de 1e eeuw v.o.t., 
omwille van de vergelijkingspunten en de paleografische kenmerken van de inscriptie.140 Díaz 
Ariño dateert de inscriptie op het eind van de 2e eeuw v.o.t. of het begin van de 1e eeuw v.o.t., 
maar volgt qua typologie van het bouwwerk eerder Hübner en zegt dat het om een constructie 
van een porticus of sacellum gaat, dat deel uitmaakte van de remodellatie van het hoofdkwartier 
van het collegium.141 De inscriptie volgt in elk geval wel de standaardformule vrij nauwkeurig, 
door eerst alle namen van de magistri in de nominatief op te lijsten, vervolgens het voorwerp in 
de accusatief, om af te sluiten met een verkorte standaardvorm “faci(undas) coeravere”. Ook al 
rekent Martínez-Sánchez deze inscriptie bijvoorbeeld niet tot de euergetische categorie, toch 
lijkt dit me persoonlijk een mooie attestatie van een typische praktische euergetische daad, die 
gemeenschappelijk door de leden van een collegium is uitgevoerd. De vraag blijft natuurlijk of ze 
dit met private middelen hebben gedaan, of dat ze enkel de taak toebedeeld gekregen en 
vervolgens uitgevoerd hebben. 

 

FIGUUR 4: KAART VAN CARTHAGO NOVA, BOVENOP EEN HUIDIGE SATELLIETFOTO VAN DE STAD. IN 
HET NOORDEN ZIET U HOE DE LAGUNE NU DROOGLIGT EN VOLGEBOUWD IS. DE ZWARTE LIJNEN ZIJN 
DE OUDE STRATEN. DE AANDUIDINGEN ZIJN DE GEVONDEN INSCRIPTIES, PER PERIODE. 

                                                             
139 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 73-4. 
140 Antonio García y Bellido, “Nombres de artistas en la España romana,” AEA 28 (1955): 16-7.; Abascal 
Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 74-6. 
141 Borja Díaz Ariño, Epigrafía Latina Republicana De Hispania (Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2008), 100. 



  Anselm Logghe 
40 

STADSOMWALLINGEN 

Muren en stadsomwallingen zijn vaak het eerste middel om een stad een versterkt urbaan 
karakter te geven, om van een nederzetting een ‘echte stad’ van te maken. Mogelijks is dit dus 
ook het eerste doelwit van magistraten en stedelijke elites om hun prestige te benadrukken en 
om aan euergetisme te doen, zeker aangezien stadsmuren een uitermate mannelijke militaire rol 
uitdragen. Ook in Carthago Nova waren verdedigingsbouwwerken uiteraard onmisbaar, omwille 
van de belangrijke strategische ligging van de stad, het historisch belang uit de Punische 
Oorlogen en de politieke en economische rol die de stad had. De natuurlijke omgeving (zie figuur 
4) was eigenlijk al heel ingesloten en beschermend, want Carthago Nova lag op een soort 
schiereiland: in het zuiden lag de zee, ten noorden van het centrum lag een grote lagune (die 
vandaag de dag droog ligt en volgebouwd is), in het westen was er alleen een brug over het 
verbindingsdeel tussen de lagune en de zee, waardoor alleen het oosten overbleef als echte 
toegangsroute over land, waar de meest stevige versterking dan ook stond. De oostelijke 
toegang was echter ook een isthmus, een heel nauwe landstrook tussen de zee in het zuiden en 
de lagune in het noorden. Binnen dat kleine schiereiland waarin de stad zich bevond, lagen ook 
nog eens vijf heuvels die extra bescherming boden aan de stad, die tussen de heuvels in lag. Al 
deze geografische kenmerken, plus de aanwezigheid van de stadsmuren die tussen de heuvels 
ingebouwd werden, maakten van Carthago Nova een behoorlijk oninneembare vesting.142  

Op archeologisch vlak is er voorlopig nochtans vrij weinig blootgelegd over de 
stadsomwallingen van Carthago Nova. 143  Chronologisch gezien dateren een aantal 
archeologische overblijfselen van de oorspronkelijke muren van Carthago Nova uit de 
preromeinse periode, omdat het ook voor de Puniërs natuurlijk al een belangrijke vesting was. 
Toch hebben we daarnaast ook nog een behoorlijk uitgebreid register van epigrafische (Latijnse) 
bronnen over de constructie van stadsmuren, torentjes en poorten in de omwalling van de stad, 
wellicht vooral omdat de muren na verloop van tijd natuurlijk vaak gerepareerd, aangepast of 
versterkt moesten worden. Die herstellingen en aanpassingen konden ook perfect het 
onderwerp zijn van euergetische daden. In het algemeen zijn er zo relatief veel bouwinscripties 
over muren en omwallingen bewaard in Cartagena, meestal te dateren op het eind van de 
laatrepublikeinse periode (door herstellingen na de burgeroorlogen van de 1e eeuw v.o.t., maar 
wellicht ook als gevolg van de stedelijke promotie tot kolonie) of ten tijde van Augustus (nieuwe 
keizerlijke bouw- en reconstructieprogramma’s, als gevolg van de uitbreiding en herinrichting 
van de stad).144 Duidelijkheid over die datering is er niet, omdat er tot op vandaag dus te weinig 
archeologische vondsten zijn van de stadsmuren en ook omdat het verre van duidelijk is welke 
rol Carthago Nova had bij de Caesariaanse Burgeroorlog. In de literaire bronnen wordt de stad 
volledig verzwegen in het conflict en verder is het niet eens duidelijk welke ‘kant’ de stad koos, 
noch of delen van de stad en haar omwallingen schade opliepen.145 Vergelijkbare inscripties met 
betrekking tot de constructie van omwallingen zijn in elk geval wel vaak te vinden in caesariaans 
Noord-Afrika en Italië, bijvoorbeeld in Curubis146 (48-46 v.o.t.), Utica147 (49-47 v.o.t.) en Vibo 
Valentia148; maar bijvoorbeeld ook in Hispania, in Sabetum (La Rambla)149 (49 v.o.t.). Op het 

                                                             
142 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 78. 
143 Díaz Ariño, “Las murallas romanas de Cartagena,” 225. 
144 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 78-80. 
145 Piotr Berdowski, “Was Carthago Nova captured by Gnaeus Pompeius in 46 B.C.E and Sextus Pompeius 
in 44 B.C.E.?,” Aevum 93, nr. 1 (2019): 177-87. 
146 CIL VIII, 979; CIL VIII, 24099; AE 1895, 69.; ILS 5319.; ILLRP, 394. 
147 Jouffroy, La construction publique, 177. 
148 Jouffroy, La construction publique, 20.; AE 1973, 225. 
149 CIL II²/5, 521; AE 1986, 369; AE 1987, 504; HEp 1 (1989), 291.; Zie ook: Pedro J. Lacort Navarro, Rafael 
Portillo en Armin U. Stylow, “Nuevas inscripciones latinas de Córdoba y su provincia,” Faventia 8, nr. 1 
(1986): 69-78. 
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Iberisch Schiereiland dateren de meeste inscripties over stadsmuren echter uit de laatste 
decennia v.o.t.: de attestaties uit Saguntum150, Pax Iulia (Beja, in Lusitanië)151, of één van de 
oudste inscripties van Barcino (Barcelona)152 zijn goeie voorbeelden. In Carthago Nova zijn de 
meeste inscripties van dit type volgens Abascal Palazón en Ramallo Asensio ook te dateren rond 
de laatste decennia van de 1e eeuw v.o.t.153, hoewel Díaz Ariño en Martínez Sánchez een andere 
visie hebben en de meeste inscripties uit de reeks iets vroeger plaatsen vanaf halverwege de 1e 
eeuw v.o.t.154 Carthago Nova is dankzij haar stadsmuren bovendien de Romeinse stad met de 
meeste ommuringsinscripties; alleen Ferentinum155, Fondi156 en Telesia157, allen in Italië, hebben 
ook relatief veel zulke inscripties, die wel iets ouder zijn dan die van Carthago Nova. Aangezien 
de meeste stenen van de stadsmuren echter veelvuldig hergebruikt werden voor de constructie 
van het Castillo de la Concepción, is de oorspronkelijke locatie van de inscripties en van de 
muren niet altijd te achterhalen.158 Dat kan misschien ook deels het opvallende contrast 
verklaren tussen de zeldzame archeologische overblijfselen enerzijds en het grote aantal 
inscripties anderzijds.  

Een eerste inscriptie159 die verband houdt met de constructie of reparatie van een deel van de 
stadsmuur van Carthago Nova, is één die gevonden is bij stedelijke afbraakwerken waarvan we 
de locatie of datum niet kennen. Door die context is er links bovenaan een stuk afgebroken, wat 
niet onbelangrijk is aangezien daar de naam van de weldoener gegraveerd stond. De 
paleografische, epigrafische en archeologische kenmerken geven aan dat deze inscriptie één van 
de meest typische is in de reeks inscripties die over de stadsmuren handelen. Vandaag bevindt 
deze inscriptie zich in het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.160  

[C.] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus 
aug(ur) aed(ilis) murum 
p(edes) LX f(aciendum) c(urauit) i(dem)q(ue) p(robauit) 

Ene C. Maecius C.f. Vetus, die in de nominatief staat, zorgde dus voor de reparatie (“curavit”) van 
60 voet (“pedes LX”) stadsmuur (“murum”), terwijl hij augur en aedilis was. Al deze elementen 
wijzen op een heel normale, typische situatie: een deel van de stadsmuur moest hersteld 
worden, de lokale aedilis was verantwoordelijk voor het onderhoud van publieke bouwwerken 
en zorgde er dus voor dat de herstelling plaatsvond.161 Of dat met zijn eigen middelen gebeurde, 
is niet echt duidelijk, en wordt verder ook nooit echt besproken in de literatuur, maar aangezien 
het personage prominent in de nominatief staat en het ook in Rome gebruikelijk was dat de 
aediles zelf instonden voor de financiering van verschillende soorten weldaden, ziet het er mijns 
inziens wel naar uit dat hij het zelf bekostigde. Dat het hoofdpersonage publieke erkenning zocht 
via een inscriptie van een monumentale constructie waar hij verantwoordelijk voor was, staat 
natuurlijk wel vast. Over de datering van de inscriptie is ook nog steeds onduidelijkheid, maar 
aangezien dat meer te maken heeft met de identificatie van het hoofdpersonage dan wat anders, 
zal ik die kwestie bespreken in het deeltje ‘personages’ van dit hoofdstuk. 

                                                             
150 ELSag, n°57. 
151 José d’Encarnação, “Inscrição monumental de Pax Iulia,” Ficheiro Epigráfico 29 (1988), n°131; AE 1989, 
368; HEp 2 (1990), 744. 
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153 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 78-81. 
154 Díaz Ariño, “Las murallas romanas de Cartagena,” 225-7. 
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158 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 80-1. 
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160 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 98. 
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Een andere inscriptie162, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de kasteeltoren genaamd “el 
macho” of “el caballero”, maar na de afbraak van dat torentje door het stadsbestuur gedoneerd 
werd aan het Museo Arqueológico Nacional in Madrid (waar de inscriptie zich vandaag de dag 
nog steeds bevindt), vertoont heel wat gelijkenissen op vlak van formule, vorm en inhoud. De 
vermelde naam (Marcus Calpurnius Luci filius Marci nepos Bibulus) wordt hier alleen net iets 
uitgebreider gespecificeerd (zie verder voor de analyse ervan). Wat echter nog belangrijker is, is 
dat er geen vermelding is van een politiek (of religieus) ambt. De moeilijkheid bij deze inscriptie 
is wel dat het grootste deel van de inscriptie behoorlijk speculatief is, vooral omdat de lacunes 
aan de rechterkant van de inscriptie ook al in de 18e eeuw aanwezig waren in bijvoorbeeld een 
tekening van Cerezuela. De oorzaak van die lacunes is dat de steen (en dus de inscriptie) al 
tijdens de middeleeuwse constructie van het Castillo de la Concepción extra bijgekapt werd om 
beter op z’n nieuwe plaats in het kasteeltorentje te passen. Inhoudelijk zien we aan de typische 
eindformule en de naamvallen dat het om hetzelfde type euergetische daad gaat: een deel van de 
muur moest hersteld worden, dus een lid van de lokale elite draaide daarvoor op. De lengte van 
het deel van de muur dat hersteld moest worden is helaas niet bewaard gebleven.163 

Vervolgens zien we twee heel interessante inscripties164 met een heel erg gelijkaardige tekst en 
bovendien met eenzelfde hoofdpersonage, ene “Cnaeus Cornelius L.f. Gal. Cinna”. De eerste 
inscriptie165 was ingebouwd in het noordelijk bastion van het Castillo de la Concepción, volgens 
de getuigenis van Cerezuela in 1726 en Ascensio de Morales in 1751, waar ook Lumiares (op het 
einde van de 18e eeuw) en Hübner (1860) het zagen. In 1868 werd de steen bij de gedeeltelijke 
afbraakwerken van het kasteel uit de muur gehaald, waarna De la Rada en Malibrán het in 1870 
vonden in het geïmproviseerd museum in de barakken van de Guardias Marinas. Ze lieten het 
overbrengen naar het Museo Arqueológico Nacional in Madrid, waar het ook vandaag nog te 
vinden is. De inscriptie is uitstekend bewaard gebleven, ondanks een kleine afbrokkeling 
bovenaan die de eerste regel licht aantast, echter zonder de lectuur te verhinderen.166 De tweede 
inscriptie167 is iets minder goed bewaard: aan de rechterkant is de steen deels afgebroken en 
daardoor is de interpretatie van de inhoud net iets moeilijker. Die inscriptie werd in 1901 
ontdekt door Adolfo Herrera aan de ingang van het Castillo de la Concepción.168 Het is bijzonder 
interessant om twee verschillende inscripties met hetzelfde hoofdpersonage te kunnen 
associëren, aangezien dat betekent dat het personage meerdere gelijkaardige euergetische 
daden heeft gedaan en dus mogelijks meer nood had aan publieke bevestiging van zijn prestige. 
In dit specifieke geval kan zijn hogere politieke ambt (als duovir) die theorie mogelijk 
bevestigen: hoe hoger het ambt, hoe meer er op euergetisch vlak verwacht werd. Aangezien de 
eerste inscriptie zo goed bewaard is gebleven en we duidelijke vergelijkingspunten kunnen 
treffen tussen beide attestaties, kunnen we bovendien vrij gemakkelijk de omvang en de 
betekenis van de euergetische daden eruit afleiden. Als duovir herstelde Cnaeus Cornelius Cinna 
(in de eerste inscriptie) 102 voet van de stadsmuur “ex decreto decurionum”, op bevel van de 
decuriones dus, maar vanwege de naamval en de standaardformule wellicht opnieuw uit eigen 
zak.169 Bij de andere inscriptie is de exacte lengte van de reparatie niet bewaard gebleven, op 
een “X” aan het begin van het aantal na. Abascal Palazón en Ramallo Asensio menen vervolgens 
toch een deel van een C of een L te herkennen, gevolgd door twee stukjes van een rechte lijn (een 

                                                             
162 CartNova, n°2. 
163 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 81-2. 
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169 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 86-7. 
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I), waardoor ze denken dat het getal XCII (92) of XLII (42) zou moeten geweest zijn.170 Qua 
datering vormen deze twee inscripties echter wel opnieuw een klein probleem en is er helaas 
geen eensgezindheid te vinden: Hübner deelde de eerste inscriptie in zijn edities van 1861 en 
1869 eerst in ten tijde van keizer Augustus, maar later (1892) plaatste hij het in de Late 
Republiek ten tijde van Caesar. Kubitschek (in 1889)171 en Liebenam (in 1900)172 zetten de 
inscriptie terug ten tijde van keizer Augustus, maar onder andere Koch173 en Curchin174 houden 
het algemener op de tweede helft van de 1e eeuw v.o.t. Stilistisch gezien valt er niks uit te sluiten, 
zeker omdat de tweede inscriptie typisch laatrepublikeinse paleografische kenmerken heeft 
(bijvoorbeeld een heel open ‘M’, een circulaire ‘Q’ met horizontale brug, een niet-gesloten ‘P’, een 
kleinere ‘O’, etc.). Abascal Palazón en Ramallo Asensio leiden uit hun visie op de identiteit van 
het hoofdpersonage (zie verder) toch af dat beide inscripties in het laatste kwart van de 1e eeuw 
v.o.t., wellicht specifieker zelfs tussen 16 v.o.t. en het jaar 5 o.t. te dateren vallen.175 

Die onduidelijkheid op vlak van datering komt ook opnieuw terug in een volgende typische 
inscriptie176 met ene “Marcus Cornelius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Marcellus” als hoofdpersonage: 
Hübner plaatste deze inscriptie eerst in de periode van keizer Augustus, maar in zijn supplement 
verandert hij zijn mening richting een datering in de caesariaanse periode. Omwille van de 
context van Carthago Nova en de stilistische kenmerken van de inscriptie plaatsten Abascal 
Palazón en Ramallo Asensio het toch, net als alle andere omwallingsinscripties, in het laatste 
kwart van de 1e eeuw v.o.t.177, maar Díaz Ariño en Martínez Sánchez houden het op een 
laatrepublikeinse datering.178 Het probleem bij deze inscriptie is vooral dat de steen waarop de 
inscriptie rust tussen de 16e eeuw en de vermelding in de CIL door Hübner dikwijls verplaatst 
werd en ondertussen zwaar toegetakeld werd door erosie en afbrokkeling. Zelfs de 18e eeuwse 
auteurs zoals Lumiares kloegen al over de erosie door de regen en noorderwind.179 Inhoudelijk 
kunnen we uit deze inscriptie alvast toch iets meer bijleren over hoe de stadsmuren praktisch 
ingedeeld waren. We zien namelijk dat er blijkbaar een “Porta Popilia” was, die zich op 146 voet 
bevond van een volgende toren. In de 16e eeuw waren er verschillende poorten, die 
waarschijnlijk echter niet dezelfde waren als de twee poorten die bijvoorbeeld Titus Livius 
vermeldde180, of als de twee die vermeld worden in twee andere inscripties181 die betrekking 
hebben op de (re)constructies van delen van de stadsomwallingen. De exacte locatie van deze 
poort valt dus helaas nog niet meteen te achterhalen tot we meer archeologische bewijzen 
opgraven. De weldoener in deze bewuste inscriptie, Marcus Cornelius Marci filius Galeria 
Marcellus, voerde in elk geval wel een duidelijke euergetische daad uit terwijl hij augur 
quinquennalis was: hij was verantwoordelijk voor de reparatie van de 146 voet (ongeveer 43 
meter) lange verbindingsmuur tussen de toren en de poort, plus 11 extra voet (ca. 3 meter) 
voorbij de toren.182 
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Eén van die twee andere inscripties waarin een poort vermeld wordt, hoort ook bij de reeks 
omwallingsinscripties, en is een heel bijzondere inscriptie183 die eigenlijk is samengesteld uit vijf 
verschillende blokken, die allemaal op verschillende data zijn teruggevonden. De stenen zijn 
bijzonder groot en ze zijn ook qua inhoudelijke en vormelijke kenmerken heel erg verschillend 
ten opzichte van de rest van de reeks muurinscripties.184 Ze werden allemaal in (de buurt van) 
het Castillo de la Concepción gevonden, behalve eentje (op zich ook al bestaande uit twee 
samenhorende blokken) 185 die in de 18e eeuw gevonden werd in een huis in de moderne Calle 
Jara, ten midden van het historisch centrum van Cartagena. Drie van de vijf stenen186 bevinden 
zich vandaag de dag in het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, terwijl een andere187 
ook vandaag nog steeds aan de voet van een toren van het kasteel (het zogenaamde “Torreón de 
Alfonso X”) te vinden is; de laatste steen188 die oorspronkelijk in één van de kapellen bij de 
pastorie van de oude kathedraal van Cartagena fungeerde als voetstuk van een pilaster, is ten 
slotte helaas verloren gegaan. Er bestaat geen twijfel over dat deze inscriptie uniek is in het 
epigrafisch geheel van de stad, alleen al door de samenstelling ervan. De grootste moeilijkheid 
om de tekst te reconstrueren is echter de verschillende lettergrootte in de verschillende 
fragmenten, wat ons doet veronderstellen dat er minstens drie regels waren. In de eerste regel 
(23 cm grote letters, fragment A) stonden wellicht de magistraten (in de ablatief) die een ambt 
bekleedden tijdens de werken; de tweede regel (17 cm groot, fragmenten B en C) was 
gereserveerd voor de verantwoordelijken van de werken (in nominatief), die dus niet dezelfde 
personen waren als die op de eerste regel; terwijl op de laatste, langste regel (18-19 cm groot, 
fragmenten D en E) ten slotte het onderwerp van de euergetische daad stond, met de typische 
eindformule erbij.189 De volledige gereconstrueerde tekst van de inscriptie ziet eruit als volgt: 

 [--- et (?)] C(aio) Pr[--- IIvir(is) (?)] / 
L(ucius) Fabius [--- et – Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] / 
[tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) p(ecunia) f(aciendum) 
 c(uraverunt) i(dem)q(ue) p(robaverunt)] 

De eerste regel toont dus wellicht een vermelding van stadsmagistraten, wellicht de twee duoviri 
van dat moment, in de ablatief. Die formule komt ook op zeker twee andere inscripties in de stad 
voor, één inscriptie190 gelinkt met een dedicatie aan Mercurius door de piscatores (vissers) en 
propolae (handelaars) van de stad, en een andere inscriptie191 die de donatie van een 
pavimentum weergeeft. De formule insinueert het gebruik van lokale fasti in de stad, wat één van 
de oudste dateringen van lokale fasti zou zijn die we kennen in het westen van de Romeinse 
wereld. Na de vermelding van de hoofdpersonages van de weldaad zelf, in de nominatief, zien 
we het onderwerp van de euergetische daad met de typische eindformule erbij. Op vlak van 
monumentalisering is dit misschien één van de interessantste inscripties van de stad, omdat er 
in één inscriptie gewag wordt gemaakt van de (re)constructie van een poort, 11 torens en een 
deel van de stadsmuur. De expressie “a fundementeis” suggereert bovendien dat we met een 
nieuwe constructie te maken hebben, niet met een simpele reparatie zoals bij de meeste 
voorgaande inscripties. De paleografie toont daarnaast aan dat de schrijfwijze met meer zorg is 

                                                             
183 CartNova, n°8;  EE 9, 348 + HAE 66 + CIL II, 3518 + CIL II, 3427 + BRAH 96 (1930): 251 (= AnMurcia 9-
10 (1993-1994), n°2).; AE 1995, 941; AE 2008, 726; HEp 6 (1996), 663; ELRH, C-24. Hier opgedeeld als: 
CartNova, n°8a + n°8b + n°8c + n°8d + n°8e. 
184 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 100. 
185 CartNova, n°8d. 
186 CartNova, n°8a (= EE 9, 348); CartNova, n°8b (= HAE, 66); en CartNova, n°8d. 
187 CartNova, n°8e. (= Jiménez de Cisneros BRAH 96 (1930), p. 251; AnMurcia 9-10 (1993-1994), n°2). 
188 CartNova, n°8c (= CIL II, 3518). 
189 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 100-5. 
190 CartNova, n°36. 
191 CartNova, n°52; CIL II, 5931; HEp 7 (1997), 434; EE 3, 34. 
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uitgevoerd dan het bij de andere inscripties in dezelfde reeks het geval is. Qua datering dacht 
Hübner omwille van archaïsche schriftkenmerken (bijvoorbeeld: een onregelmatige accusatief 
“turris” in plaats van “turres”) dat de inscriptie uit de tijd vóór keizer Augustus stamt, maar in 
Carthago Nova zien we bepaalde archaïsmen terugkomen tot zelfs het begin van de 1e eeuw o.t. 
De volledige inscriptie valt volgens Abascal Palazón en Ramallo Asensio dus wellicht toch, net als 
de rest van de reeks muurinscripties volgens hen, te plaatsen in het laatste kwart van de 1e eeuw 
v.o.t.192 Dat blijft echter open voor discussie. De eindformule is grotendeels speculatief, maar als 
de reconstructie klopt valt vooral het gebruik van “de sua pecunia” op, wat een extra bewijs zou 
zijn voor het euergetisch karakter van de inscriptie. 

Een volgende inscriptie193 uit de reeks over de stadsmuren van Carthago Nova bestaat opnieuw 
uit (deze keer drie) verschillende fragmenten, die alle drie op verschillende momenten tussen 
het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw gevonden zijn in of rond het Castillo de 
la Concepción. Eén van de fragmenten194 is in 1903 toevallig gevonden door Jiménez de Cisneros, 
nadat het gewoon uit één van de torentjes van het kasteel gevallen was; daarna is het verloren 
geraakt. Een tweede fragment195 werd door Fernández-Villamarzo gerecupereerd uit de ruïnes 
van een deel van het Castillo de la Concepción, terwijl het laatste fragment196 na de vondst ervan 
een beetje genegeerd werd: Fernández-Villamarzo zei alleen dat het om een steen ging “waar 
grote letters op stonden” en liet het daarbij. Alleen de eindformule (“C I Q P”) is namelijk 
zichtbaar, dus wellicht gaat het om het laatste deel van de gereconstrueerde inscriptie, het deel 
rechts onderaan. Dankzij die typische formule, het gebruik van “de sua pecunia” en de 
nominatief van de hoofdpersonages weten we opnieuw dat het meer dan waarschijnlijkj om een 
euergetische daad gaat, deze keer echter niet van een deel van de muur, maar van de turres.197 
De grootste bijzonderheid bij deze gereconstrueerde inscriptie betreft echter de identificatie van 
de hoofdpersonages “[S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---]” en “C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) 
Manga [---]”, maar voor de bespreking daarvan verwijs ik graag opnieuw door naar het deeltje 
van dit hoofdstuk dat specifieker ingaat op de identiteit van de personages. 

Inscriptie Naam 
verantwoordelijke(n) 

Ambt Voorwerp 

CartNova, n°3 Cn. Cornelius L.f. Galeria 
Cinna 

Duovir 102 voet stadsmuur 

CartNova, n°4 Cn. Cornelius L.f. Galeria 
Cinna 

Duovir 42 of 92 voet stadsmuur 

CartNova, n°11 Sextus Aemilius Sexti f. [---] 
en 
C. Clodius C.f. Mangala 

Duoviri 3 torens 

CartNova, n°7 C. Maecius C.f. Vetus Augur & aedilis 60 voet stadsmuur 

CartNova, n°5 M. Cornelius M.f. Galeria 
Marcellus 

Augur 
quinquennalis 

146 voet tussen Porta 
Popilia en een toren, plus 
11 voet voorbij de toren 

CartNova, n°8 L. Fabius [--- Ver]gilius C(ai) 
f(ilius) 

Aediles 11 torens, een poort en 
een muur 

 CartNova, n°2 M. Calpurnius L.f. M.n. 
Bibulus 

? Onbekend aantal voet 
stadsmuur 

 

                                                             
192 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 105-7. 
193 CartNova, n°11; HEp 7 (1997), 430; EE 9, 342. 
194 CartNova, n°11a. 
195 CartNova, n°11b. 
196 CartNova, n°11c. 
197 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 107-13. 
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Wat we kunnen afleiden uit de tabel op de vorige pagina, is vooral dat de reeks inscripties met 
betrekking tot de stadsmuren een gevarieerd kransje weldoeners opleveren. Bijna alle 
euergeten worden met hun ambt vermeld, maar toch staan ze allemaal in de nominatief. 
Martínez Sánchez rekenen geen enkele van deze inscripties tot de categorie ‘euergetisme’, 
wellicht omdat hij denkt dat het een constructie als onderdeel van een ambt is, maar het is niet 
uit te sluiten dat ze effectief zelf de reparaties of nieuwe constructies van de stadsomwallingen 
betaald hebben. Qua datering is er geen eensgezindheid (halverwege de 1e eeuw v.o.t. of in het 
laatste kwart ervan), maar zowat alle auteurs lijken ervan uit te gaan dat de inscripties een 
geheel vormen van constructies en reparaties die rond dezelfde tijd (wat die ook moge zijn) 
plaatsvonden. Inhoudelijk kunnen we geen trend afleiden, onder andere omdat het niet altijd 
duidelijk is welke omvang de weldaad had. Het aantal inscripties is, zoals eerder gezegd, wel 
hoogst opvallend, net als de uniformiteit ervan. 

Ten slotte hebben we nog een aantal inscripties die, dankzij wat we weten via vormelijke, 
paleografische of archeologische kenmerken, zeker met de bouw of reconstructie van delen van 
de stadsomwallingen te maken hebben, maar die ons verder veel te weinig inhoudelijke 
informatie verschaffen omdat ze bijvoorbeeld té beschadigd zijn geraakt. Eén van die 
inscripties198 staat bijvoorbeeld op een steen die pas in 1994 werd ontdekt aan de noordkant 
van het Castillo de la Concepción, tijdens nieuwe remodelatiewerken van het Parque Torres. 
Miguel Martín Camino en María Dolores Fernández Moreno hebben de inscriptie geanalyseerd 
en geëditeerd, maar de informatie die we kunnen afleiden uit de enige drie bewaarde letters is 
helaas bijzonder schaars.199 We weten enkel dat de eerste twee regels verloren zijn, maar dat ze 
er dus wel zeker geweest zijn. De volgende drie letters “SEI” op de derde regel zouden kunnen 
wijzen op een vermelding van de Seii-familie, die al in een andere inscriptie200 in Carthago Nova 
voorkomt, maar de positie in deze inscriptie (pas op de derde regel) sluit alternatieve 
verklaringen absoluut niet uit.201 Twee andere inscripties202 die met de bouw van de stadsmuren 
te maken hebben tonen ons nog veel minder informatie, in één van de inscripties bijvoorbeeld 
slechts één letter, en zal ik hier dan ook niet uitgebreid bespreken. 

 

HET FORUM 

Zoals we in de algemene paragrafen over de monumentalisering van Carthago Nova gezien 
hebben, kwam de gedetailleerde kennisverwerving over het stedelijke weefsel van het centrum 
van de stad pas sinds kort op gang. Dankzij de constante opgravingen van de laatste decennia 
komen we gelukkig wel steeds meer en meer te weten over die publieke ruimte, vooral over het 
stadsdeel waartoe bijvoorbeeld ook het Forum behoorde.203 Die publieke ruimte vormt het 
centrum van de bruisende antieke stad en is dus absoluut niet onbelangrijk voor ons onderzoek: 
euergeten gaan misschien wel net iets sneller hun stempel proberen te drukken op een plaats 
waar veel mensen samenkomen, waar veel sociale activiteiten plaatsvinden, maar ook waar de 
meeste politieke beslissingen worden genomen. 

Het Forum is uiteraard één van die belangrijkste, meest centrale plaatsen in de stad. Tot aan de 
jaren 1980 was eigenlijk nog niks geweten over de exacte locatie van het Forum van Carthago 
Nova. Alle voorstellen bleven louter hypothetisch, zonder archeologisch bewijs, tot er in 1985 

                                                             
198 CartNova, n°6; AnMurcia 9-10 (1993-1994): 226, n°1. 
199 Miguel Martín Camino en María Dolores Fernández Moreno, “Nuevos testimonios de epigrafía romana 
en la ciudad de Carthago Nova,” AnMurcia. Anales de prehistoria y arqueología 9-10 (1993-1994): 225-9. 
200 CartNova, n° 173; HAE 44; ILER, 6735. 
201 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 97-8. 
202 CartNova, n°9; HEp 7 (1997), 414; AE 2008, 726; ELRH, C-26; en CartNova, n°10. 
203 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 129. 
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drie tabernae werden gevonden tijdens opgravingen rond het moderne Plaza de San Francisco. 
Die bevinding bevestigde het (naar mijn bescheiden mening redelijk logische) geografische idee 
dat het al centraal gelegen Plaza de San Francisco deels de moderne erfgenaam is van het 
antieke forum van Carthago Nova.204 In 1989 en 1995 brachten nieuwe opgravingen extra 
details aan het licht, die uiteraard ook weer nieuwe discussies en debatten op gang brachten. 
Sindsdien ontstond de consensus dat het Forum een oost-west-oriëntering had (maar toch iets 
schuiner dan het huidige plein), dat het een groot deel van het huidige Plaza de San Francisco 
omvatte, tot aan de straten die langs de Molinete liggen205, en dat het heel erg vergelijkbaar was 
met het beter gekende forum van Baelo Claudia in Baetica.206 De 21e eeuw toonde echter aan dat 
een noordwest-zuidoost-
oriëntering eigenlijk meer 
realistisch was (zie figuur 
5). Aan de noordelijke 
korte kant stond dan een 
tempel, terwijl de drie 
tabernae deel uitmaakten 
van de tegenovergestelde 
zuidelijke korte zijde. 207 
Recent is ook nog de 
‘nieuwe’ curia ordinis 
opgegraven, die gebouwd 
werd op het einde van de 
1e eeuw o.t. en heel wat 
decoratieve en 
monumentale kenmerken 
toont. Dit gebouw wordt in 
het artikel van Noguera 
Celdrán, Martín Camino en 

Soler Huertas weggezet als 
één van de meest 
representatieve 
constructies uit de 1e eeuw 
o.t. in de kolonie, waarna ze 
een uitgebreide bespreking houden. Ze zeggen er echter meteen ook bij dat we over een 
mogelijke ‘oude’ curia, of toch op z’n minst over het gebouw waar de stedelijke raad 
samengekomen moet zijn tussen de laatrepublikeinse promotie tot kolonie en de late 1e eeuw, 
niets kennen. Ook over andere belangrijke forumgebouwen is nog niet veel geweten, aangezien 
de opgravingen middenin de moderne bebouwing plaatsvinden en dus niet gemakkelijk uit te 
voeren zijn.208 

                                                             
204 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 170. 
205 Sebastián F. Ramallo Asensio, La ciudad romana de Carthago Nova: la documentación arqueológica 
(Murcia: Universidad de Murcia, 1989), 86-7. 
206 Voor een uiteenzetting van het forum van Baelo Claudia, zie: Pierre Sillières, Baelo Claudia, une cité 
romaine de Bétique (Madrid: Casa de Velazquez, 1995), 57-63. 
207 José Miguel Noguera Celdrán et al., “El foro de Carthago Nova. Estado de la cuestión,” in Fora Hispaniae. 
Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades 
hispanorromanas, ed. José Miguel Noguera Celdrán (Murcia: Universidad de Murcia, 2009), 217-50. 
208 José Miguel Noguera Celdrán, Miguel Martín Camino en Begoña Soler Huertas, “De nuevo sobre el foro 
de Carthago Nova. La curia de la colonia,” in Las sedes de los “ordines decurionum” en Hispania. Análisis 
arquitectónico y modelo tipológico, eds. Begoña Soler Huertas et al. (Mérida: Instituto de Arqueología de 
Mérida, 2013), 135-58. 

FIGUUR 5: ORIËNTATIE VAN HET FORUM EN DE OMLIGGENDE STRATEN, 
BOVENOP HET HUIDIGE STRATENPLAN GELEGD. DE HEUVEL BOVENAAN 
LINKS IS DE MOLINETEHEUVEL, WAARTEGEN DE NOORDWESTELIJKE 
KORTE KANT VAN HET FORUM LIGT. 
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Op epigrafisch valt het Forum (voorlopig) nochtans wat tegen. Geen enkele inscriptie over het 
Forum is in situ gevonden, en de fragmenten die de voorbije paar decennia zijn opgegraven zijn 
veel te fragmentarisch. De meeste inscripties die ons wél ietwat nuttige informatie opleveren, 
tonen ons vooral eerbetuigingen aan de patronen van de stad.209 Van monumentale publieke 
bouwwerken is geen sprake. De euergetische inscripties210 over Lucius Aemilius Rectus behoren 
misschien wel tot (een publieke constructie op) het Forum, maar daar is geen eensgezindheid 
over. Die inscripties kunnen evengoed nog bij een ander monument in de stad horen.211 Het lijkt 
er in elk geval dat de inscripties op het Forum exclusief voorbehouden waren voor de 
allerbelangrijkste personen. Misschien kon dat wel een stimulans zijn voor de lokale elites om 
duurdere en grotere weldaden te doen, zodat ze op termijn het doel zouden hebben om ook op 
het Forum te figureren. 

 

HET ROMEINSE THEATER EN AMFITHEATER 

Een Romeins theater en amfitheater zijn meestal dé plaatsen waar de imperiale macht het meest 
zichtbaar is, aangezien het vaak de ontmoetingsplaats vormt tussen de Princeps en zijn Populus, 
tussen de keizer en z’n volk. De keizerlijke familie wordt dan ook sterk verheerlijkt in heel wat 
inscripties die betrekking hebben op een theater of amfitheater. Voor lokale euergeten was dit 
namelijk één van de beste manieren om zich extra te tonen aan de hogere, centrale Romeinse 
instanties.212 Toch biedt de sociale en culturele context van een theater ook een uitstekende kans 
voor lokale euergeten om hun prestige binnen de stad ten opzichte van de eigen elite en 
bevolking te bevestigen of verstevigen, zowel via de constructie van dergelijke gebouwen als via 
de organisatie van opvoeringen. Die weldaden konden zowel als onderdeel van een ambt 
fungeren (festivals stonden bijvoorbeeld onder mandaat van een praetor, die de festivals 
weliswaar zelf moest bekostigen en er dan ook alle eer voor opstreek), als op privaat initiatief 
komen (bijvoorbeeld om extra prestige te vergaren vóór lokale verkiezingen).213 

Het Romeinse theater in Cartagena is pas in 1988 ontdekt door Ramallo Asensio, waarna de 
intensieve opgravingen zijn begonnen en het in 2008 opengesteld werd voor het publiek. 
Tijdens de reurbanisatie van Carthago als hoofdstad van de provincie Carthaginensis in de 
Diocesis van Hispania, werd er namelijk een marktplaats bovenop gebouwd tijdens de 4e-5e 
eeuw o.t.214, en later werd ook nog een kathedraal gebouwd op een deel van de resten. De 
meeste inscripties zijn daardoor sterk beschadigd en onvolledig, maar inhoudelijk bieden de 
overblijfselen van het theater ons in elk geval wel inscripties die zowel de keizerlijke familie als 
andere publieke (lokale) figuren verheerlijken, maar ook inscripties gelinkt aan de bouw van het 
theater zelf, of zelfs aan euergetische interventies bij andere monumenten. De meeste inscripties 
bevinden zich, vanzelfsprekend, op de meest zichtbare locaties van het theater, zoals 
bijvoorbeeld de scaenae frons. Het theater zelf lijkt opgedragen aan Lucius Caesar, en 
waarschijnlijk ook aan Gaius Caesar, de twee zonen van Agrippa en Iulia die voorbestemd waren 
om hun grootvader keizer Augustus op te volgen. 215 Dat gegeven biedt ons ook een eerste 

                                                             
209 Noguera Celdrán et al., “El foro de Carthago Nova,” 250-4. 
210 CartNova, n°59 en CartNova, n°60; CIL II, 3424; AE 2011, 82; AE 2011, 583; ILS, 6953. 
211 Noguera Celdrán et al., “El foro de Carthago Nova,” 255. 
212 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 113-4. 
213 Juan Antonio Montalbán Carmona, “El teatre romà de Saguntum: un abans i un després,” Clapir. Revista 
Digital d’Història Valenciana. Edició Especial (2013-2017) (2017): 30-1. 
214 Ramallo Asensio en Vizcaíno Sánchez, “Estructuras de almacenamiento en Carthago Nova,” 241-5. 
215 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 113-5. 
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indicatie om de constructie van het theater relatief specifiek te dateren tussen het jaar 5 v.o.t. en 
het jaar 1 o.t.216 

De dedicatie aan de twee kleinzonen van keizer Augustus valt vooral af te leiden uit het feit dat 
ze op heel wat theaterinscripties prominent voorkomen als eerste naam, niet in de nominatief. 
De weldoener verschijnt dan daarna, wel in de nominatief: door zijn naam in een inscriptie 
rechtstreeks te linken met de naam van iemand van de keizerlijke familie, hoopt hij natuurlijk op 
extra eer en faam. Dat is een typische formule die op keizerlijke theaters en amfitheaters in 
provinciale kolonies voorkomt, zoals bijvoorbeeld ook in Augusta Emerita (Mérida, Lusitania). In 
Carthago Nova komt de formule voor op een aantal inscripties op wit marmer, wat de grandeur 
van de inscriptie natuurlijk nog versterkt. Enkele voorbeelden van de formule (inclusief het wit 
marmer als drager) zijn onder andere een koppel zogenaamde ‘tweelingsinscripties’217 waarbij 
iemand van de Postumii-familie figureert als hoofdpersonage, maar ook een monumentale 
inscriptie218 waarvan ene “L. Iunius L.f. T.n. Paetus” de hoofdverantwoordelijke is van een 
sacrale dedicatie. Die “L. Iunius L.f. T.n. Paetus” komt ook nog voor op twee andere mogelijke 
euergetische inscripties die betrekking hebben op het theater. De eerste219 van die twee 
inscripties is qua inhoud en vorm heel erg vergelijkbaar met de vorige (CartNova, n°12), 
aangezien die beiden te linken zijn met de constructie en inwijding van twee arae van het 
theater. Het enige verschil is dat deze tweede geen kleinzoon van keizer Augustus vermeldt. De 
andere mogelijks euergetische inscriptie220 is er één die in de vier hoeken sterk beschadigd is en 
daardoor niets meer dan twee cognomina toont, waarvan één dus opnieuw “Paetus” is en de 
andere (de eerst vermelde naam) een vooralsnog onbekende “Gallus” is. Inhoudelijk zien we in 
deze inscriptie dus eigenlijk alleen twee cognomina, maar het feit dat ze in de nominatief staan 
wil wel zeggen dat de twee personages wellicht de uitvoerders zijn van een euergetische 
activiteit. We weten in elk geval dat deze inscriptie ook bij het koloniale theater hoort, niet 
alleen omdat de paleografische en stilistische kenmerken heel erg verschillend zijn tegenover 
bijvoorbeeld die van de reeks muurinscripties, maar vooral ook gewoon door de vindplaats, op 
grote hoogte in een muur vlak naast de opgravingen van het Romeins theater. Vandaag bevindt 
de inscriptie zich nog steeds in dezelfde muur, naast de oude kathedraal (Catedral Vieja) en 
tegenover de Calle Cuesta de la Baronesa. Wegens de grote hoogte van de inscriptie dachten 
quasi alle auteurs, inclusief Hübner tijdens zijn reis in 1860, dat de inscriptie verdwenen was. De 
hoogte verhinderde voor velen zo ook een ‘directe autopsie’.221 Het gaat hier wellicht om de 
ondersteuning van een andere inscriptie222 met litterae aureae, die ook bij het theater van 
Carthago Nova hoort. Van die andere inscriptie is slechts één letter bewaart, een I, dus heel veel 
kunnen we daar helaas niet over vertellen.223  

 

Over het Romeins amfitheater in Carthago Nova is vooralsnog weinig geweten. Het is wel 
duidelijk dat het complex nog ‘begraven’ ligt onder een verlaten arena voor stierengevechten, de 
Plaza de Toros de Cartagena, die halverwege de 19e eeuw bovenop de resten werd gebouwd. 
Wellicht werd het amfitheater zelf tijdens de Flavische dynastie geconstrueerd, wat we vooral 
weten dankzij het feit dat we een toch een klein deeltje van het amfitheater kennen omdat het 

                                                             
216 Sebastián F. Ramallo Asensio, “Inscripciones honoríficas del teatro de Carthago Nova,” AEA 65 (1992): 
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oorspronkelijk groter was dan de huidige arena en dus deels opgegaven kon worden. In elk geval 
behoort de opgraving van het volledige amfitheater tot één van de archeologische projecten die 
de komende jaren op de planning staan, naast bijvoorbeeld ook nog het blootleggen van het 
porticus van het theater, de antieke haven van Carthago Nova, of de zone ten oosten van de 
Molineteheuvel.224  

 

THERMAE 

Vlakbij het Forum vinden we heel vaak thermae, wat niet te verwonderen valt aangezien die 
badhuizen een bijzonder belangrijke sociale rol hadden en dus best redelijk centraal gevestigd 
waren. Lokale inwoners uit verschillende sociale lagen van de bevolking kwamen elkaar tegen in 
de thermen om ontspanning of afkoeling te zoeken. Thermen waren moeilijke, meestal relatief 
grote complexen die vrijwel zeker steeds veel geld kostten, zowel bij de constructie als het 
onderhoud ervan, dus het hoeft niet te verbazen dat het bekostigen van thermen een populaire, 
maar dure uiting was van euergetisme. Bovendien werden de thermen vaak opvallend 
gedecoreerd, met standbeeldjes of andere ornamentele kenmerken, waarmee de lokale elite zich 
creatief kon uiten. Daarnaast zien we ook dikwijls andere vormen van euergetisme terugkomen, 
zoals het aanbieden van gratis toegang of andere sociale maatregelen.225 Vanwege de specifieke 
focus van mijn thesis op monumentale constructies kan ik die andere vormen van euergetisme 
hier echter niet uitgebreid bespreken. 

In Carthago Nova zijn er thermae gevonden bij de archeologische opgravingen die worden 
uitgevoerd bij de Cerro del Molinete, niet al te ver van het Forum. Vooral de intensieve 
opgravingen die sinds 2008 werden uitgevoerd hebben ons veel bijgeleerd en hebben 
aangetoond dat een belangrijk thermencomplex zich op dat terrein bevond. Die heel recente 
intensieve opgraving heeft natuurlijk grotendeels te maken met de moderne bebouwing in het 
centrum van Cartagena. Nu weten we dat het thermencomplex hoogstwaarschijnlijk gebouwd 
werd op het einde van de heerschappij van keizer Augustus, of aan het begin van de regering van 
keizer Tiberius.226 In de uiteenzetting van Maria José Madrid Balanza, Marta Pavía Page en José 
Miguel Noguera Celdrán kunt u prachtige foto’s, plattegronden, digitale reconstructies en een 
uitgebreid archeologisch discours terugvinden over de specifieke kenmerken van de thermen, 
maar we zijn natuurlijk meer geïnteresseerd in de eventuele euergetische inscripties die erbij 
horen of in informatie over wie de constructie betaalde, iets waar zij in hun hoofdstuk alvast 
geen woord over schrijven. In een recenter artikel over ‘nieuwe’ inscripties die tussen 2008 en 
2017 zijn gevonden bij de Cerro del Molinete bespreken Noguera Celdrán, Abascal Palazón en 
Madrid Balanza wél een paar fragmenten van inscripties die bij de thermen horen, maar helaas 
zijn die veel te fragmentair en onbeduidend (meestal slechts een deel van één letter). Omwille 
van de locatie, drager of andere kenmerken van de letters en inscripties (bijvoorbeeld boven een 
toegangspoort tot een deel van de thermen) kunnen we wel afleiden dat het mogelijk om 
euergetische inscripties gaat.227 In elk geval lijkt het me duidelijk dat het archeologisch en 
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historisch onderzoek over de Romeinse thermen van Carthago Nova nog volop bezig is: hopelijk 
volgen snel nieuwe vondsten die ons meer info kunnen geven. 

Toch moet één belangrijke inscriptie228 hier zeker nog eens extra vermeld worden. Het is 
namelijk één van de slechts vier inscripties die Martínez Sánchez opneemt als een attestatie van 
euergetisme. De inscriptie werd pas in 2010 gevonden en is dus nog niet veel besproken in de 
gespecialiseerde vakliteratuur, maar dat maakt de attestatie natuurlijk niet minder interessant. 
De tekst ziet eruit als volgt229: 

[--- IIv]ir et IIvir q[uinq(uennalis)] 
[---]m Tutelae cu[m ---] 
[--- dona]vit (?) civibus n[---] 
[---]it L(ucius) Lamia Ae[lianus] 
[---]eri Terti Cess[---] 
[--- do]navitq(ue) statu[---] 
[---]re Imp(eratoris) Ca[esaris] 

Omwille van de datering van de tekst, tijdens de eerste helft van de 2e eeuw o.t., is deze inscriptie 
niet heel erg relevant voor mijn thesis, behalve om aan te tonen dat euergetisme in Carthago 
Nova zeker geen strikt tijdelijk fenomeen was. Wat we wel kunnen afleiden uit de tekst, is dat 
een duovir (wiens naam verloren gegaan is aan het begin van de inscriptie) de weldaad voor zijn 
rekening nam. Het voorwerp van de weldaad is een monument of eerbetoon dat gedediceerd is 
aan Tutela, wellicht een decoratief of sacraal element van de thermen waarin de inscriptie is 
gevonden. Daarnaast wordt ook nog een standbeeld (statuam, voorlaatste regel) gedoneerd. In 
de tussenregels zijn ook nog deeltjes van namen van personages te vinden, zoals bijvoorbeeld 
Lucius Lamia Aelianus (mogelijks de consul uit het jaar 116?), maar de plaatsing van de namen 
halverwege en op het eind van de inscriptie roept meer vragen dan antwoorden op. Er zijn 
bovendien verschillende opties voor de identificatie van de personages, en omdat er geen 
persoonlijke banden en connecties tussen de personages onderiling te achterhalen zijn, zal ik 
hierbij niet in detail gaan.230 

 

ANDERE GEBOUWEN EN CONSTRUCTIES 

PORTICUS 

De constructie van een porticus heeft binnen de Romeinse stadsstructuur vooral een functioneel 
en ornamenteel belang. Een porticus kan een belangrijk deel van een groter monumentaal 
gebouw zijn, of op zichzelf als een colonnade fungeren. Wellicht behoorde een porticus tot de 
goedkopere categorie van euergetische constructies, maar omwille van het typische en 
ornamentele karakter valt het belang ervan toch niet te onderschatten.231 

Zeker drie inscripties232 in Carthago Nova vermelden de constructie van een porticus. Eén 
ervan233 vermeldt slechts een deel van het woord porticus zelf en een letter S, dus daar kunnen 
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we helaas niet genoeg informatie uit halen. De twee andere bieden ons wel heel wat meer 
informatie over de constructie, zoals bijvoorbeeld de identiteit van de weldoeners of de 
standaardformule. 

De tweede inscriptie234 met een porticus als voorwerp werd al door Floréz, Méndez en de 
Anónimo Olisiponense gezien, ingemetseld in het huis van ene D. Nicolás Collantes, maar daarna 
leek het verloren geraakt. In 1894 werd de inscriptie teruggevonden tussen de brokstukken van 
het Antiguo Ayuntamiento; Hübner had het daar dus ondanks zijn bezoek aan Cartagena in 1860 
niet gezien. Vandaag bevindt de steen zich in het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 
Naast de identiteit van de personages “[---]us Cn.f. Men(enia)” en “[---] P.f. Pollio”, die verder 
besproken zullen worden, valt uit deze eerste inscriptie verder niet erg veel informatie te halen, 
over bijvoorbeeld de betrokkenheid van een politiek ambt, de locatie van het porticus, of de 
omvang van de euergetische daad. Chronologisch gezien plaatsen we deze inscriptie in de laatste 
decennia van de 1e eeuw v.o.t., aangezien dat gesuggereerd wordt door de paleografie en de 
eindformule in het licht van de specifieke context van Carthago Nova.235 

De derde inscriptie236 is welllicht de interessantste, omdat dit ook één van de inscripties is die 
Martínez Sánchez als euergetische attestatie voorstelt. In die inscriptie nam een vrijgelatene 
genaamd C. Plotius Cissi l. Princeps dus de constructie van een porticus op zich. Deze inscriptie 
werd door verschillende van de oudste getuigen (bijvoorbeeld Pérez Bayer, de Anónimo 
Olisiponense of Lumiares) gezien in het Convento de San Francisco. Ondanks dat het net zoals 
zoveel andere inscripties overgeplaatst werd naar het Antiguo Ayuntamiento, heeft Hübner het 
niet gezien, waarna het door Fernández-Villamarzo werd teruggevonden tussen de brokstukken 
van datzelfde stadhuis in 1894. De inscriptie bestaat uit twee fragmenten: het eerste fragment is 
het linkerbovendeel van de steen, het tweede fragment is het deel rechts onderaan, het stuk 
ertussen is helaas verloren gegaan door het breken van de steen, die zich vandaag in het Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena bevindt. 237 

[C(aius)] Plotius Cis[si l(ibertus) Princeps] 
[insulis empti]s cryptam 
[et porticum] d(e) s(ua) p(ecunia) fecit 

Inhoudelijk zien we dat het woord porticum vergezeld wordt van een cryptam; in andere steden 
komen die woorden samen voor bij de constructie van theaters, dus één van de inhoudelijke 
theorieën rond deze inscriptie bedenkt dat deze inscriptie eigenlijk gelinkt kan worden aan de 
euergetische bouwwerken van het theater van Carthago Nova. Op die manier kan de inscriptie 
verband houden met de constructie van de bovenste gaanderijen (porticus) van het theater, die 
te situeren vallen onder de Catedral Vieja en (nog) niet opgegraven zijn. Als die locatie correct 
blijkt, kunnen we deze inscriptie alvast dateren in dezelfde periode als die van het theater 
(laatste decennium 1e eeuw v.o.t.), wat paleografisch eigenlijk ook niet uitgesloten wordt. Dat 
zou ons bovendien een bewijs geven dat de constructie van het theater niet alleen gefinancierd 
werd door de keizerlijke familie en L. Iunius Paetus, maar dat bepaalde onderdelen van het 
gebouw ook door andere leden van de lokale bevolking bekostigd werden, zelfs door 
vrijgelatenen.238 De insulae emptae in de tweede regel zouden dan slaan op huizen die 
afgebroken moesten worden om de bouw van het theater mogelijk te maken in de stedelijke 
hervormingen ten tijde van keizer Augustus.239 Een andere interpretatie, die meer gebaseerd is 
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op de late 20e-eeuwse opgravingen in plaats van op de vroegmoderne getuigen van de 
inscripties, ziet deze inscriptie als een deel van het forumcomplex, meerbepaald van de 
constructie van een Capitolium dat in de jaren 1990 ontdekt werd tijdens opgravingen nabij het 
Plaza de San Francisco. Het kan ook deel uitmaken van de constructie van een ander (nog 
onbekend) publiek gebouw in de buurt, langs de Calle Caballeros. In beide gevallen zouden er 
oude, afgeschreven republikeinse huizen (de insulae waarvan sprake) gestaan hebben die dan 
ten tijde van Augustus plaats ruimden voor nieuwe publieke gebouwen, in het licht van die 
nieuwe urbaniseringsperiode van de stad. De paleografische kenmerken ondersteunen deze 
opinie enigszins en dateren de inscriptie een beetje later, in het begin van de 1e eeuw o.t.240 Wat 
de betekenis van “cryptam et porticam” ook moge geweest zijn, dankzij de formule “de sua 
pecunia fecit” staat het in elk geval vast dat deze vrijgelatene de constructie ervan euergetisch 
heeft gefinancierd. 

 

AQUADUCT? 

Een opmerkelijke inscriptie241 met betrekking tot een andere constructie in de stad is er één die 
op te delen valt in twee fragmenten, een verzorgde voorkant en een eerder chaotische 
achterkant die eerder op een kladversie lijkt. De volledige tekst stond wellicht op meerdere 
blokken kalksteen, maar de meeste blokken zijn verloren gegaan. Vandaag hebben we slechts 
één blok, die bovendien zwaar beschadigd is en zo goed als in twee stukken gebroken is. Bibran 
zag de voorkant van de inscriptie net als vele andere 18e-eeuwse auteurs in het Casa de los 
Cuatro Santos, waar het door de bisschop Sancho de Avila y Toledo geplaatst werd. Op die 
manier bleef de achterkant ook verborgen voor hen. Later werd de steen opnieuw verplaatst, 
waardoor de achterkant op het eind van de 19e eeuw tevoorschijn kwam. Vandaag bevindt de 
steen zich in het Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.242  

Voorkant: 

[---]inus q(uaestor) pro pr(aetor) aedem [---] 
[--- for]nices cola ante aedem ex pequnia [s(ua) f(aciendum) c(urauit)  
 i(dem)q(ue) p(robauit) ?] 

Achterkant:  

MM [---] [buiten de lijn: F I C] 
PAV[---]MENTA +O 
VN+AS[---]A ICA 

Wat betreft de ‘verzorgde’ voorkant lijkt de eerste regel alvast te beginnen met een mannelijke 
cognomen, wat dus de naam van de weldoener zou zijn. Helaas is het eerste deel van de naam 
niet bewaard gebleven, maar het lijkt er dus wel op dat het om een Latijnse naam gaat, in de 
nominatief. Theodor Mommsen vestigde vooral de aandacht op de formulering “quaestor pro 
praetor” van dit onbekend personage in een provincie zoals Hispania Citerior, die niet onder de 
administratie van de Senaat viel in tegenstelling tot Baetica. Dat contrast is niet van belang als 
we rekening houden met de mogelijkheid dat het personage geen functie uitvoerde binnen de 
provincie, maar alleen een titel erbuiten bezat. Dat maakt het wel interessant in die zin dat ook 
buitenstaanders mogelijke euergetische daden zouden uitgevoerd hebben in de stad. In elk geval 
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volgt daarna het voorwerp van de weldaad: de constructie van een niet-gespecificeerde tempel 
(aedem), plus iets wat misschien een aquaduct of cistern was, samengesteld uit fornices 
(gewelven) en cola (wat wellicht slaat op een soort filters, die de consumering van het water 
mogelijk maakten). Cascales zei in de 17e eeuw bijvoorbeeld dat er een aquaduct was dat water 
van een zogenoemde Fuente de Cubas naar het centrum van Cartagena voerde, maar zijn 
informatie is niet volledig betrouwbaar. Er is in elk geval wel numismatisch ‘bewijs’ voor het 
bestaan van een aquaduct in Carthago Nova, via een munt waarop een mannelijk hoofd dat 
water over het hoofd giet afgebeeld staat. Dankzij de formulering “ex pequnia sua (F C I Q P)”, 
letters waarvan de aanwezigheid in alle antieke bronnenedities bevestigd wordt maar die nu 
helaas verloren zijn geraakt, weten we vrijwel zeker dat het om een euergetische daad gaat. 
Dankzij de paleografische kenmerken dateren we ook deze inscriptie in de laatste paar decennia 
van de 1e eeuw v.o.t., tijdens de monumentale reorganisatie ten tijde van keizer Augustus.243 

 

PUBLIEKE FONTEIN 

Een monumentale inscriptie244 die pas in 2005 is gevonden in het Palacio de Riquelme, toont de 
constructie van een publieke fontein (lacus), gelinkt met de voorziening van water van het 
aquaduct (aquam adducendam). Ook deze inscriptie toont dus aan, samen met die van de 
constructie van de havenfaciliteiten en van het aquaduct, hoe belangrijk water was in de stad. De 
lokale elites zorgden ervoor dat hun watervoorziening gemakkelijker kon verlopen en dat de 
nodige constructies daarvoor konden gedaan worden via hun eigen financiering. Over wie deze 
specifieke constructie financierde, is meer discussie, vooral omdat de hoofdpersonages 
moeilijker te reconstrueren vallen en onduidelijk blijven in de tekst.245 

[---] 
[Cn(aeus) Pompeius] Magn(us) i[mp(erator)] iterum 
aquam addu[c]end(am) lacusq(ue) fac(iendos) [coer(avit)] 

Het lijkt er wel op dat er een lange (verloren) eerste regel was, waarop de ‘echte’ weldoener(s) 
dan vermeld stond(en). Inhoudelijk is de inscriptie op de naam van de weldoener(s) na redelijk 
duidelijk, aangezien het voorwerp van de weldaad goed af te leiden valt uit zowel de tekst als uit 
de slijtagekenmerken van de dragers van de inscriptie. De formule “faciendos coeravit” is ook 
duidelijk, maar wel merkbaar korter dan de standaardformule. De datering van de inscriptie is 
echter niet helemaal duidelijk, omdat die vooral gebaseerd is op de reconstructie van het enige 
zichtbare personage, de latere triumvir Cnaeus Pompeius Magnus. Er zijn hierbij namelijk twee 
dateringsmogelijkheden: een eerste optie is dat de weldaad rond 70 v.o.t. na de oorlog tussen 
Pompeius Magnus en Quintus Sertorius uitgevoerd werd, een tweede optie steunt op de periode 
tussen 54 en 49 v.o.t., toen Pompeius Magnus proconsul en gouverneur was in Hispania en toen 
de stad waarschijnlijk haar koloniale status kreeg.246 De vermelding van Pompeius Magnus helpt 
ons dus eigenlijk niet veel verder, en zijn naamval valt ook niet volledig vast te stellen. We weten 
dat Pompeius Magnus tijdens de eerste datering veel weldaden liet uitvoeren in Hispania en 
vooral veel clièntele relaties uitbouwde in de regio, maar ook dat hij zijn gouvernementele taken 
bij de tweede datering vanuit Rome overliet aan plaatselijke legaten. De affiliatie van de 
uitvoerder(s) van de eerste regel met Pompeius Magnus is in elk geval niet achterhaalbaar, en de 
mogelijkheid dat Pompeius Magnus in de nominatief staat valt ook niet uit te sluiten. Het woord 
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imperator, wat slaat op de titel die Pompeius Magnus van zijn soldaten toebedeeld kreeg na de 
overwinning in die oorlog, is opmerkelijk, maar verder van weinig nut voor de datering van deze 
inscriptie. Zolang we die eerste namen niet kennen, kunnen we de euergetische weldaad uit deze 
inscriptie helaas ook niet met zekerheid linken aan een sociale klasse of politiek motief.247 

 

COLUMNAM POMPAM LUDOSQUE 

Ik kan uiteraard niet volledig zijn en bijlange na niet alle mogelijke euergetische inscripties in 
Carthago Nova bespreken in mijn thesis, maar er is toch nog één epigrafische bron248 die hier 
absoluut nog wat aandacht verdient. Het is namelijk één van de inscripties die Martínez Sánchez 
catalogeert als euergetisch, en het is bovendien de oudste van de vier. Ook Abascal Palazón en 
Ramallo Asensio geven het een laatrepublikeinse datering, halverwege de 1e eeuw v.o.t., omwille 
van zowel de formulering van de personages als het voorwerp van de weldaad. De inscriptie zelf 
is helaas verlorengegaan in de 18e of 19e eeuw.249  

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) 
L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us –. f.] 
Genio op(p)idi columnam 
pompam ludosq(ue) 
coiraverunt 

Inhoudelijk start de inscriptie met vier (of drie, zie verder) namen in de nominatief, die vrijwel 
zeker de uitvoerders waren van de weldaad. De sociale rang of het eventuele ambt van de 
personages is niet helemaal duidelijk, maar het zou wel eens over laatrepublikeinse quattorviri 
van de stad kunnen gaan. Bij de bespreking van deze inscriptie in het volgend deeltje 
(personages) zal ik uiteraard iets dieper ingaan op die kwestie. Het voorwerp van de weldaad is 
alvast zeker “Genio op(p)idi columnam pompam ludosq(ue)”, een opmerkelijke verzameling 
termen die duidelijk opgedeeld moeten worden. Eerst en vooral hebben we de “Genio op(p)idi 
columnam”, een honoraire op zichzelf staande zuil die aan een “Genius oppidi” opgedragen 
werd. Volgens Abascal Palazón en Ramallo Asensio wijst de kolom en de dedicatie alvast op een 
lokale cultus, die omwille van de term “oppidi” (ook al is het niet duidelijk op welke manier de 
term hier bedoeld wordt) te dateren valt vóór de promotie van de stad tot kolonie.250 Iemand als 
Toutain meende aan het begin van de 20e eeuw dat de cultus oude punische roots kende251, maar 
dat werd vrij recent nog weerlegd.252 Het andere deel van het voorwerp, “pompam ludosque”, 
slaat wellicht op een pompeuze viering of inwijding van bijvoorbeeld de start van een 
ambtstermijn, waarbij dan een processie (pompam) en spelen (ludos) georganiseerd werden.253 
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PERSONAGES 

Zoals blijkt uit deze inhoudelijke analyse van de inscripties, is het niet altijd even gemakkelijk 
om de identiteit van de hoofdpersonages van inscripties te achterhalen. Vaak zijn delen van de 
naam afgebroken, andere delen werden door de graveurs zelf afgekort om tijd en geld te 
besparen, en als oudhistoricus moet je ook nog aandachtig zijn voor de Latijnse naamvallen van 
de personages om hun effectieve rol in de inscriptie af te leiden. In dit tweede deeltje van 
hoofdstuk 3 ga ik op zoek naar de dieperliggende identiteit van vooral die personages die in de 
nominatief staan, als verantwoordelijken voor de monumentale constructies die daar via de 
inscriptie ook publieke erkenning voor verwachtten. Door de naamgeving, een eventuele link 
met een ambt, en familiale relaties te analyseren, kunnen we hopelijk de belangrijkste en meest 
opmerkelijke euergeten uit Carthago Nova afleiden. Vervolgens proberen we daarmee 
euergetische modellen, tradities en verklaringen te reconstrueren via het soort elite, de link met 
een bepaald ambt, of via familiale banden. Als we het euergetische gedrag van de 
hoofdpersonages daarmee kunnen afleiden, kunnen we ook zien welke invloed dit had op de 
persoonlijke politieke carrières van (de afstammelingen van) die lokale euergeten. 

In dit deeltje van het hoofdstuk ga ik dus iets dieper in op de identiteit van de personages in de 
besproken inscripties. Ik probeer alle vermelde namen voor zover mogelijk in te delen volgens 
een bepaalde sociale klasse of orde, met daarbij ook nog een onderverdeling op basis van 
afkomst (eerste generatie kolonist, verdere generatie, of autochtone oorsprong). Daarna zal ik 
ook nog even de rol van vrouwen bekijken, maar omwille van de context zal die bespreking heel 
kort blijven. 

 

 

FIGUUR 6: TABEL MET DE VOORNAAMSTE FAMILIENAMEN IN CARTHAGO NOVA, MET HUN 
EPIGRAFISCHE ATTESTATIES PER PERIODE. 

 

 

DE KEIZERLIJKE FAMILIE EN OMGEVING 

De Romeinse keizers, de keizerlijke familie of de mensen uit hun omgeving komen zelf eigenlijk 
nooit in de nominatief voor op inscripties in Carthago Nova. Ze worden wel dikwijls vermeld, 
prominent zelfs op de eerste plaats van een inscriptie, maar dat komt omdat ze wellicht 
fungeerden als patroon van de stad. Het lijkt erop dat die rol eerder symbolisch (een vroege 
uiting van de keizerscultus) en politiek (beschermend/macht) was, dan dat ze effectief zelf 
nieuwe publieke bouwwerken of monumenten bekostigden. Op zich waren een aantal keizers en 
hun omgeving met die rol als patroon wel belangrijk voor het imago van de stad, maar qua 
euergetisme lijkt het dus geen rol gespeeld te hebben. Melchor Gil toonde alvast aan dat 
effectieve keizerlijke inmenging in de monumentalisering van de Spaanse steden sowieso heel 
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zeldzaam was. In zijn publicatie uit 1992 leidt hij 13 keizerlijke attestaties af, waarvan er 10 in 
de hoofdsteden van de provincies (Augusta Emerita, Corduba en Tarraco) te vinden zijn en 
waarvan de meeste ook pas vanaf de 2e eeuw o.t. te dateren zijn. Carthago Nova en de 
omliggende steden in het zuiden van Hispania Citerior hebben geen keizerlijke attestaties.254 

 

PATRONEN 

Carthago Nova kende wel veel patronen: onder andere Tiberius255, Agrippa256, de Mauritanische 
monarch Iuba II257, gouverneur P. Silius Nerva258, misschien ook “[-.] Herius C.f. Hispa[---]”259, en 
zonder twijfel nog anderen waarvan we niet op de hoogte zijn namen die rol op zich of kregen 
het toegewezen.260 Een populaire theorie stelt dat ook keizer Augustus zelf patroon van de stad 
was261, maar die hypothese kan voorlopig niet bevestigd worden. Alle patronen die niet tot de 
keizerlijke familie hoorden, waren op z’n minst lid van de senatoriale rang; er waren geen 
patronen van de ordo equester of lagere ordes.262 

De inscriptie263 met Herius biedt weinig contextuele informatie, maar feit dat hij (als enige) in de 
nominatief staat, suggereert wel dat deze inscriptie een weldaad met Herius als effectieve 
weldoener weergaf, eerder dan een eer gericht aan hem. Verder is echter weinig geweten over 
het personage.264 

 

SENATORIALE ORDE 

De naam M. Calpurnius Bibulus uit een inscriptie265 van de stadsomwallingen doet wellicht 
meteen een belletje rinkelen, maar de vergelijking tussen het hoofdpersonage in deze inscriptie 
en de persoon die in 59 v.o.t. het consulaat uitvoerde samen met Gaius Iulius Caesar valt 
mogelijks terug te leiden tot onomastisch toeval. Dit vooral omwille van het feit dat het leven 
van de consul behoorlijk goed gekend is, zonder enige vermelding van een verblijf in Hispania. 
Hij startte zijn senatoriale carrière als aedilis curulis in 65 v.o.t., daarna werd hij in 62 v.o.t. 
praetor en vervolgens dus samen met Caesar consul in 59 v.o.t. Als belangrijke aristocraat en lid 
van de optimates waren de twee echter politieke tegenstanders van elkaar. M. Calpurnius 
Bibulus werd in 51 v.o.t. gouverneur van Syrië; twee jaar later commandeerde hij de vloot van 
Pompeius Magnus in de Adriatische Zee, met hoofdkwartier in Corcyra (Corfu, Griekenland), een 
belangrijke stad waarvan hij zelfs patroon werd. Nog een jaar later, in 48 v.o.t., stierf hij in 
Dyrrachium (het huidige Dürres, in Albanië).266 Toch meenden enkele historici, zoals Koch en 
recenter nog Díaz Ariño, dat het in deze inscriptie om één en dezelfde persoon gaat. Díaz Ariño 
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claimt dat M. Calpurnius Bibulus euergetische daden kon opzetten tijdens zijn commando over 
de vloot, omdat Pompeius Magnus een grote rol voor Hispania weglegde en dat ook uitte in zijn 
politieke en euergetische keuzes.267 Koch dacht bijvoorbeeld dat zijn vestiging in Corcyra hem 
toestond om af en toe naar Carthago Nova te reizen, om daar dan ook deel te nemen aan het 
bouwprogramma van de stad. Dat een ‘reiziger’ z’n stempel wou drukken op de stad via 
euergetisme lijkt mij persoonlijk op zich heel onwaarschijnlijk, maar via de connectie met 
Pompeius Magnus valt het natuurlijk niet uit te sluiten. Volgens Abascal Palazón en Ramallo 
Asensio spreekt ook het feit dat deze theorie chronologisch impliceert dat privaat euergetisme al 
een tijdje vroeger op gang kwam in de stad en dat de (re)constructie van de stadsmuren dan 
meer dan 40 jaar zou geduurd hebben (met sterke stilistische gelijkenissen tussen de 
verschillende inscripties gedurende heel die periode), de waarschijnlijkheid van deze visie 
tegen. Andere theorieën, die Hübner eigenlijk al in de 19e eeuw weerlegd heeft, stelden dat het in 
deze inscriptie gaat om een usurpator van de naam of om een vrijgelatene die de naam overnam. 
Nog een andere theorie, die minder gemakkelijk uit te sluiten valt en die de homonymie 
enigszins verklaart, claimt dat het hier om een cliënt van de genoemde consul gaat. 268 Wat we 
wel weten is dat de cognomen Bibulus in Hispania alleen op deze inscriptie voorkomt, wat voor 
Díaz Ariño een extra reden is om de weldaad toch toe te wijzen aan de consul zelf.269 Ook buiten 
Hispania is de cognomen Bibulus weinig verspreid270: dat zou er zelfs volgens Abascal Palazón en 
Ramallo Asensio kunnen op wijzen dat we ons hoofdpersonage toch op z’n minst ergens in de 
familie van de consul moeten zoeken.271 Van twee van zijn zonen weten we via Valerius 
Maximus272 dat ze in 50 v.o.t. vermoord zijn in Egypte door soldaten van Gabinius en Cleopatra. 
Er was echter ook nog een derde zoon genaamd Lucius Calpurnius M.f. Bibulus, die meevocht 
met Octavianus en in zijn laatste levensjaren ook gouverneur werd van Syrië in 34/33 v.o.t., tot 
zijn dood in 32 v.o.t. Aangezien de voornaam van deze zoon “Lucius” was (niet Marcus, zoals in 
de inscriptie) en de chronologie volgens hen sowieso nog te vroeg is, kunnen we verder kijken 
naar een derde generatie. Van Lucius Calpurnius M.f. Bibulus is in elk geval geen genealogische 
informatie bewaard gebleven, we weten enkel dat hij getrouwd was met een Domitia. De 
mogelijkheid bestaat dus dat het hoofdpersonage in de inscriptie, Marcus Calpurnius Bibulus, de 
zoon was van deze Lucius Calpurnius, en dus de kleinzoon was van de bekende consul. De zoon 
kon namelijk makkelijk opnieuw Marcus geheten hebben, en belangrijker, hij kon in het laatste 
kwart van de 1e eeuw v.o.t. de geschikte leeftijd gehad hebben om een publiek ambt te bekleden 
in een provincie. Van geen enkel personage van deze familie is er echter een directe link te 
leggen met Hispania, dus ook deze theorie kan niet met volledige zekerheid bevestigd worden. 
De identiteit van het hoofdpersonage in onze inscriptie is dus waarschijnlijk ofwel de consul zelf, 
ofwel een lid van zijn zeer voorname familie, als nieuwe generatie kolonist in de stad dan wel te 
verstaan, ofwel toch nog een lokale cliënt van de familie. In elk geval ligt de gegoede politieke en 
economische positie van het hoofdpersonage aan de basis van de euergetische daad waarvan 
sprake is.273 

Het gemeenschappelijke hoofdpersonage van de twee vergelijkbare inscripties274 die betrekking 
hebben op de reparatie van een deel van de stadsmuren van Carthago Nova is zoals gezegd dus 
ene Cnaeus Cornelius L.f. Gal. Cinna. Over de identiteit van het hoofdpersonage hier is relatief 
weinig gekend omdat er verschillende verklaringspistes zijn, maar de Cornelii Cinnae zijn in het 
algemeen wel protagonisten van dikwijls controversiële gebeurtenissen in de laatrepublikeinse 
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en vroegkeizerlijke Romeinse geschiedenis. Het oudste familielid dat we kennen is ene L. 
Cornelius Cinna, die tussen 150 en 133 v.o.t. fungeerde als Romeinse monetaire magistraat. Een 
tweede personage was L. Cornelius L.f. – n. Cinna, consul in het jaar 127 v.o.t. Een derde 
afstammeling met dezelfde naam (L. Cornelius L.f. L.n. Cinna) was consul tussen 87 v.o.t. en 84 
v.o.t., voordat hij vermoord werd in Ancona; diens dochter trouwde uiteindelijk met Gaius Iulius 
Caesar. Een volgende L. Cornelius Cinna werd praetor in 44 v.o.t., maar hij verloor zijn insignias 
na de moord op Caesar (ook al vermeldt geen enkele antieke auteur hem bij de samenzwering), 
en die voormalige praetor had nog zeker twee zonen met een politieke functie: L. Cornelius 
Cinna was consul suffectus in 32 v.o.t. en Cn. Cornelius L.f. Cinna was consul in het jaar 5 o.t. Die 
laatste is de enige met de praenomen Cnaeus, wat een merkwaardige homonymie oplevert met 
het hoofdpersonage van deze twee inscripties. Een van de mogelijkheden is dat het om clièntele 
relaties gaat (vandaar dat de naam overgenomen werd en we homoniemen krijgen), maar een 
andere mogelijkheid is dat die laatste vermelde consul effectief dezelfde persoon is als de 
weldoener in de inscripties, die de weldaad dan zou uitgevoerd hebben vóórdat hij dat ambt 
uitvoerde. De consul van het jaar 5 was alleszins een protagonist in het relaas van Seneca dat 
zich richtte op de uitbouw van het thema van keizerlijke deugden, in die zin dat hij eerst 
lasterlijk werd weggezet als verderfelijke kleinzoon van Pompeius Magnus en zoon van een 
senator die samenzwoer in de moord op Caesar, om daarna rond 16-13 v.o.t. via het nastreven 
van die keizerlijke virtutes opnieuw in de gunst van de keizer te komen. Dat protagonisme kan 
wel kloppen in het verhaal van de inscripties: Cn. Cornelius L.f. Cinna (de consul van het jaar 5) 
heeft de voorwaarden en verdiensten vervuld die nodig zijn om door de Spaanse steden een 
lokaal honorair ambt (het honorair duoviraat dat vermeld wordt in de inscripties) te verkrijgen, 
mogelijks zelfs als officiële vorm van patronage. Zijn euergetische daden kunnen dan gezien 
worden als een ‘noodzakelijke terugbetaling’ van die verkregen eer, naast de mogelijkheid dat de 
monumentale uitbouw van Carthago Nova op politiek vlak ook gewoon belangrijk was voor de 
keizer en voor Rome zelf, en dat ‘belangrijkere’ Romeinse magistraten zich daarom mengden in 
de monumentalisering van de stad.275 Ook Díaz Ariño meent dat het hier om de consul van 5 o.t. 
gaat, vooral omwille van zijn rechtstreekse familiale connectie met Pompeius Magnus en de 
versterkte band met keizer Augustus.276 In elk geval kan de betrokkenheid van dit personage, als 
het effectief om de latere consul gaat, wijzen op de euergetische concurrentiestrijd die lokale 
elites uitvochten tegenover de mensen uit de omgeving van de keizer om de eer voor de 
reurbanisatie en monumentalisering van Carthago Nova aan het begin van de Keizertijd op te 
strijken. Het feit dat Cn. Cornelius L.f. Cinna investeerde in de stadsmuren, iets waar 
normaalgezien vooral de lokale elite zich mee bezighield, wijst er misschien op dat deze strijd 
zich niet alleen manifesteerde in het bekostigen van verschillende types bouwwerken 
naargelang de status van het personage, maar dat ook binnen eenzelfde type een 
concurrentiestrijd kon plaatsvinden tussen de verschillende elites. 

 

‘LAGERE’ ELITES 

C. Maecius C.f. Vetus, de augur en aedilis die 60 voet stadsmuur herstelde in één van de meest 
typische inscripties277 met betrekking tot de constructie van de stadsomwallingen, komt uit een 
Italische familie (de Maecii) die goed gekend en gedocumenteerd is in Hispania. De meeste 
afstammelingen bevinden zich uitsluitend in de mediterrane eilandengroep de Balearen en langs 
de mediterrane kust van het Iberisch Schiereiland, maar er is ook één uitzondering die zich in de 
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provincie Jaén (Baetica) bevond.278 In Carthago Nova verschijnt er tussen 39 en 28 v.o.t. alvast 
een duovir quinquennalis genaamd C. Maecius in de zesde en zevende monetaire series van de 
stad. Volgens onder andere Díaz Ariño gaat het in de muurinscriptie om dezelfde persoon, die 
enkele jaren voor zijn duoviraat het ambt van aedilis bekleedde en deze constructie dan ook 
financierde tussen 45 en 40 v.o.t.279 Abascal Palazón en Ramallo Asensio hebben echter een 
andere visie en sluiten door middel van de paleografische kenmerken en de context van de 
inscriptie uit dat het hoofdpersonage dezelfde persoon betreft als deze uit de monetaire series. 
Ze houden het eerder op een tweede generatie met een vader-zoonrelatie als aannemelijke 
denkpiste, te dateren in het laatste kwart van de 1e eeuw v.o.t.280 Ook in het naburige Ilici (Elche) 
vinden we een vermelding van de familie in een inscriptie op een sokkel, die door ene C. Maecius 
C.f. Celer toegewijd werd aan keizer Augustus.281 Die inscriptie valt opnieuw een tijdje later te 
dateren dan de inscriptie uit Carthago Nova, waardoor Abascal Palazón en Ramallo Asensio 
ervan uitgaan dat de Maecii gedurende minstens drie generaties een politieke rol speelden in 
minstens twee grote kolonies (Carthago Nova en Ilici) in het zuidoosten van het Iberisch 
Schiereiland.282 Wellicht uit dezelfde familie komt een eeuw later ene M. Maecius Celer, die 
gouverneur was van Hispania Citerior onder keizer Domitianus en vervolgens zelfs consul 
suffectus werd in het jaar 101.283 In elk geval is het duidelijk dat een voorname koloniale familie 
die al een tijdje in de regio aanwezig was (maar tot welke generatie deze weldoener precies 
behoort is helaas minder evident te achterhalen) lokale ambten in Carthago Nova bekleedde, 
daarbij dan ook euergetische weldaden uitvoerde en op die manier haar prestige kon bevestigen 
en versterken. 

Bij de inscriptie284 met de vermelding van een “Porta Popilia” moeten we twee namen 
analyseren: zowel de identiteit van de naam die aan de poort zelf gegeven werd, als de naam van 
de vermelde weldoener. Eerst en vooral is het duidelijk dat de naam van de poort afgeleid is van 
een Latijnse naam. Ronald Syme en Anthony R. Birley dachten dat de poort haar naam ontleende 
aan M. Popillius Laenas, een consul uit 139 v.o.t. en voormalige gouverneur van Hispania 
Citerior.285 We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de Popillii als familie op zich al zeer 
aanwezig waren in Hispania en dat andere mogelijkheden dus niet uit te sluiten vallen. Er zijn 
enkele geïsoleerde Popillii gevonden in Centraal- en West-Hispania, maar de meesten bevonden 
zich toch in het relatief dichtbevolkte oostelijke kustgebied waar ook Cartagena zich bevindt. 
Vooral in en rond Saguntum vinden we er veel: 13 van de 28 gekende inscripties met (varianten 
van) de naam komen uit die streek. De twee steden Saguntum en Carthago Nova zijn historisch 
gezien gemakkelijk te verbinden door hun nauwe banden tijdens de Punische heerschappij, dus 
de talrijke Popillii in die twee steden kunnen ook nauwe contacten hebben onderhouden.286 Het 
kan dus zeker dat de voormalige gouverneur, of een andere latere afstammeling van de familie 
de naam heeft gegeven aan de poort, ook al biedt de vrijgelatene sevir Augustalis genaamd M. 
Popillius Onyx(s) de enige duidelijke geografische link in het midden tussen de belangrijke 
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familiegroepen uit Saguntum en Cartagena, meer bepaald in Lucentum.287 Over de identiteit van 
M. Cornelius Marcellus, de weldoener uit deze inscriptie, valt helaas ook geen sluitende 
oplossing te vinden; er zijn nog te veel alternatieven mogelijk. Van de Cornelii zijn een aantal 
familieleden alvast heel erg aanwezig in Hispania tijdens de Late Republiek en het Principaat.288 
De Cornelii Marcelli zijn vooral gekend in het oosten289 en op Sicilië290, maar ook in Hispania291, 
zonder dat het echter mogelijk is om familiebanden te bewijzen met het hoofdpersonage in deze 
inscriptie.292 Dat hij augur en duovir quinquennalis was toont op z’n minst wel aan dat ons 
hoofdpersonage lokale ambten bekleedde en dus deel uitmaakte van de (hogere) elite van de 
stad. 

Uit de merkwaardige inscriptie293 die uit vijf verschillende fragmenten gereconstrueerd is, halen 
we twee (onvolledige) namen van lokale euergeten. “L. Fabius [---]” en “[- Ver]gilius C.f. [---]” 
behoren toe aan families met uiteenlopende vertegenwoordiging binnen de stad: terwijl L. 
Fabius het enige bewijs van een lokale gens Fabia toont in de stad, zijn de Vergilii veel beter 
gedocumenteerd294, inclusief via enkelen van hun vrijgelatenen. De verschillende voornamen 
van de geattesteerde Vergilii verhinderen eigenlijk duidelijke familiebanden, maar we weten wel 
dat een aantal Vergilii koloniale magistraturen bekleedden. Dat er een aantal vrijgelatenen 
geattesteerd zijn, bewijst ook dat hun financiële situatie zeer gezond moet geweest zijn. Het feit 
dat de Vergilii in Hispania vooral in Carthago Nova voorkomen, met heel weinig uitzonderingen 
buiten de stad, kan er ook op wijzen dat we het om één grote familie gaat, in plaats van om 
verschillende families met dezelfde naam die verschillende takken zouden hebben over het 
Iberische Schiereiland.295 Over de namen van de lokale duoviri die de inscriptie inleiden, is 
helaas veel minder geweten, omwille van de hiaten in de lectuur. Fita stelde bijvoorbeeld Caius 
Procilius voor, maar die theorie valt absoluut niet te onderschrijven.296 

De andere inscriptie297 met betrekking tot de stadsmuren die uit meerdere fragmenten is 
gereconstrueerd, is een voorbeeld waarbij een constructie door twee personen gecofinancierd is 
in plaats van door slechts één individu. Daardoor weten we dat de vrije plek in het midden van 
de inscriptie de politieke rang van de personages vermeldde; het gaat hier vrijwel zeker om de 
twee duoviri van de stad. Als fragment 11a en 11b schuin gebroken geweest zijn, is de lacune in 
de derde regel (waar het ambt van de hoofdpersonages wellicht stond) van minstens drie 
verloren letters makkelijker te verklaren.298 Dan ziet de volledige gereconstrueerde tekst eruit 
als volgt: 
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[S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] 
C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga [---] 
[IIv]ir(i) 
tu[rres --- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)] c(uraverunt) i(dem)q(ue) 
  p(robaverunt) 

Beide vermelde families, de Clodii en de Aemilii, zijn in elk geval goed vertegenwoordigd in het 
epigrafisch register van de stad. De Clodii zijn vertegenwoordigd door minstens 7 individuen, 
waaronder ook ingenuos en libertos in de oudste inscripties van de stad. De Clodii zijn op die 
manier één van de meest gedocumenteerde families in de stad tijdens de Late Republiek en het 
vroege Principaat.299 De enige chronologische uitzondering komt uit een funeraire inscriptie300 
die op het einde van de 1e eeuw o.t. te dateren valt. Door de populariteit van de voornaam Caius 
valt een link tussen deze C. Clodius C.f. Manga[---] en de Clodia C.f. Macaria uit een andere 
funeraire inscriptie301 niet vast te stellen, wat in principe wel mogelijk kan zijn door de 
gelijktijdige datering van beide. De Aemilii zijn terug te vinden in zes inscripties in Carthago 
Nova. Familiale banden tussen de individuen in al die inscripties zijn echter niet te bewijzen; we 
weten alleen dat twee vrijgelatenen hetzelfde individu als meester hadden.302 Volgens Abascal 
Palazón en Ramallo Asensio behoort het personage L. Aemilius Rectus, een invloedrijk persoon 
uit twee andere stedelijke inscripties303, niet tot deze familiegroep, omdat dat personage 
oorspronkelijk zelf uit Italië (misschien zelfs Rome) kwam en vooral omdat hij ten tijde van 
keizer Hadrianus leefde, die hem promoveerde tot de ordo equester vooraleer hij naar Carthago 
Nova ging.304 Beide hoofdpersonages uit de inscriptie behoorden dus wellicht tot een latere 
generatie van families die al veel langer in de stad woonden en hun invloed er dus al duidelijk 
gevestigd en gemanifesteerd hebben.305 

 

VRIJGELATENEN EN/OF SLAVEN 

Martínez Sánchez toonde in elk geval aan dat vrijgelatenen op 22,5% van het volledige 
epigrafisch register verschijnen, in totaal op 75 inscripties, maar de meesten daarvan zijn 
funeraire attestaties.306 Toch voerden rijke vrijgelatenen en slaven ook euergetische weldaden 
uit. Hoewel vrijgelatenen en slaven uitgesloten waren van politieke ambten, zochten zij toch echt 
wel actief een verbeterde status, en euergetisme bood natuurlijk een ideale kans om hun 
prestige te verhogen. In het geval van de vrijgelatenen, wiens afstammelingen dan wel 
vrijgeboren waren en dus meer kansen kregen, was dat de eerste stap om stilaan toch het 
familieprestige uit te bouwen en zich ook politiek te beginnen manifesteren vanaf de verdere 
generaties. Zelf konden vrijgelatenen ook wel al religieuze ambten uitvoeren. In alle gevallen is 
kapitaal wel doorslaggevend voor het succes van de sociale promotie.307 

De inscriptie die ons de meeste informatie biedt op vlak van euergetisme door vrijgelatenen en 
slaven, is wellicht die laatrepublikeinse inscriptie308 die te maken heeft met de bouw van drie 
pilae et fundamenta ex caemento, als onderdeel van de uitbouw van de havenfaciliteiten. Het is 
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misschien zelfs de meest interessante op sociaal-economisch vlak, niet zozeer omwille van de 
(beperkte) informatie over de vrijgelatenen en slaven zelf, maar vooral omdat we via de 
identiteit van hun (voormalige) patroon of dominus kunnen achterhalen welke families rijke 
vrijgelatenen of slaven hadden die effectief deel konden uitmaken van een collegium en 
euergetische daden kónden uitvoeren tijdens de Late Republiek. Het is een onmisbare bron om 
de identiteit van de oudste families uit Carthago Nova die te maken hebben met euergetisme te 
kunnen achterhalen.309 

De inscriptie werd in de 18e eeuw ontdekt in het Castillo de la Concepción, ingebouwd in een 
torentje genaamd “el macho” of “el caballero”, rechts van de poort naar het noorden. Daarna 
werd de inscriptie naar het Antiguo Ayuntamiento gebracht, om vervolgens in 1870 
overgeplaatst te worden naar het Museo Arqueológico Nacional in Madrid. Bij het inbouwen in 
het Castillo de la Concepción en bij het latere verwijderen uit de muur zijn deeltjes beschadigd 
en afgebrokkeld, vooral onderaan. Verder is de inscriptie wel behoorlijk goed bewaard, met diep 
gegraveerde letters. Vandaag bevindt deze inscriptie zich in het Museo Arqueológico Nacional te 
Madrid.310 De gereconstrueerde tekst gaat als volgt:  

M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) 
Sex(tus) Luucius 
Sex(ti) l(ibertus) Gaep[---] 
M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 
N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) Nu(---) 
C(aius) Vereius M(arci) l(ibertus) 
Antioc(hus) Bruti [s(ervus)] 
El(euter ?) Terenti C(ai) s(ervus) 
P(h)ilemo Aleidi L(uci) s(ervus) 
Alex(ander) Titini L(uci) s(ervus) 
Acerd(o?) Sapo(ni) M(arci) s(ervus) 
mag(istri) pilas III et 
fundament(a) ex 
caement(o) faci(undas) 
coeravere 

De voornaamste moeilijkheid bij deze inscriptie is het achterhalen van wie de personages met de 
zeldzame antroponiemen zijn, maar ook de aanwezigheid van de kleine afbrokkelingen en 
andere onduidelijke kenmerken zorgt ervoor dat de inscriptie veelbesproken is en blijft.311 
Inhoudelijk staat het in elk geval vast dat de hoofdpersonages in deze inscriptie allemaal 
magistri (regel 12) zijn. Dat kan erop wijzen dat ze deel uitmaken van een collegium (helaas van 
onbekende oorsprong, maar sowieso van een privaat type), dat deze euergetische daad 
uitvoerde als onderdeel van de ruimtelijke verbouwing van laatrepublikeins Carthago Nova.312 
Over het collegium zelf weten we niet zoveel, maar volgens Díaz Ariño staat het wel vast dat de 
leden van dit collegium zeker banden hadden met de mijnbouw, handel en andere commerciële 
activiteiten in Carthago Nova.313 In Hispania kennen we zeker twee vergelijkbare inscripties van 
collegia met magistri, één uit Asturica Augusta (Astorga, huidige provincie León)314 die echter uit 
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de 2e eeuw komt315, en mogelijk ook één uit Tarraco316, maar in beide gevallen zijn ze gelinkt aan 
een funeraire context in plaats van aan een monumentale constructie. Ook een verloren 
inscriptie317 die oorspronkelijk aan de Cabo de Palos (een belangrijke kaap in de buurt van 
Cartagena) is gevonden, toont een hele reeks namen die magistri zijn van een collegium. De 
inscriptie is bovendien qua kenmerken heel erg vergelijkbaar en valt bovendien ook ongeveer in 
dezelfde periode te dateren. Aangezien die inscriptie echter niks zegt over het voorwerp van de 
vermelde constructie (we weten via “coirarunt” wel dat het over een constructie gaat), en 
aangezien de vindplaats ook wat apart is318, zal ik deze andere “collegium”-inscriptie uit 
Carthago Nova hier gewoon vermelden en niet gedetailleerd bespreken. 

Deze opmerkelijke inscriptie over de havenfaciliteiten begint dus met een oplijsting van op z’n 
minst 10 namen, 5 vrijgelatenen en 5 slaven (mits de naam op regel 7 dus, in de lijn der 
verwachting, ook een slaaf is), steeds met de naam van hun (voormalige) patroon of dominus er 
extra bij. De formule, die gebruikelijk was in republikeinse inscripties, ziet er steeds uit als volgt: 
eerst de voornaam van de slaaf, dan de nomen/cognomen van de (voormalige) dominus, gevolgd 
door de praenomen van de dominus, om af te sluiten met de vermelding “l” (libertus) of “s” 
(servus).319  

De eerste vermelde naam is die van M. Puupius: de gens “Pupii” is goed gekend in Etruskisch 
gebied (Pisa, Clusium, Spoleto), maar in Hispania komen ze enkel voor in Sabora, Baelo Claudia 
(beiden Baetica) en Carthago Nova.320 De republikeinse familieleden hadden vaak de praenomen 
Marcus, die goed verbonden is met hun Spaanse tak: M. Pupius Piso was bijvoorbeeld praetor, 
vervolgens aangesteld als proconsul voor de provincie Hispania in het jaar 69 v.o.t., waarna hij in 
61 consul werd. Sommige historici denken dat de eerste vrijgelatene in deze inscriptie deze 
proconsul als patroon had321, maar er zijn ook andere denkpistes die niet uit te sluiten vallen, 
mede omdat deze connectie niet te bewijzen valt.322 Estela García Fernández weerlegt de 
mogelijke overname van de naam van Italo-Romeinse negotiatores, omdat dat alleen in heel 
specifieke legale omstandigheden kon die niet golden in het ‘buitenland’. Aangezien Carthago 
Nova ten tijde van de inscriptie nog niet de officiële stadsstatus als kolonie had, gold de stad toen 
net als de meeste delen van Romeins Hispania volgens haar nog steeds als ‘buitenland’.323 

Ook de Titinii, oorspronkelijk wellicht uit Minturnae (Minturno, Italië), waren sterk betrokken in 
de politiek van de Late Republiek. In Hispania zijn er 9 inscripties met 11 personages van de 
Titinii te vinden, maar ze zijn een beetje overal verspreid.324 Drie van die inscripties komen 
echter uit Carthago Nova: één van een liberta, één van een ingenuo met deze naam, en deze 
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inscriptie waarin een slaaf van L. Titinius voorkomt: de Titinii zijn dus behoorlijk aanwezig in de 
stad.325  

De meest bediscussieerde naam is wellicht “Aleidi”, in regel 9. Het is niet eens duidelijk of de 
oorsprong van de naam inheems of Italisch is. Koch liet een voorzichtig ballonnetje op om deze 
naam in relatie met Aletes te brengen326, één van de vier godheden die volgens Polibius hun 
naam gaven aan de kapen rond Carthago Nova, maar er is absoluut geen eenduidigheid over het 
verwantschap van de naam.327  

Andere namen zoals Alexander en Antiochus zijn gangbaar in de laatrepublikeinse collegia van 
magistri 328, maar andere namen zijn moeilijker te identificeren: Acerd(o?) kan misschien één 
van de autochtone namen zijn uit de regio329, terwijl Sapo(ni) een naam is die meestal als 
Keltisch wordt omschreven, maar aangezien die ook heel vaak voorkwam in Noord-Afrika, valt 
een Punische oorsprong ook niet uit te sluiten.330 

M. Prosius M.l. kan een evidente link hebben met de M. Brosius uit een andere inscriptie331 uit de 
stad, die ten tijde van Augustus te dateren valt. Dat personage kan dus mogelijks een 
afstammeling zijn van de betrokkene uit deze inscriptie.332 

Ten slotte is Numerius (regel 5) als praenomen opvallend. Gedurende heel het Principaat werd 
deze naam steeds als nomen gentium gebruikt, maar als praenomen verdween het tijdens de 1e 
eeuw o.t. In Hispania zijn er tot op heden 15 vermeldingen van de naam gevonden, waarvan 7 in 
Carthago Nova. De reden voor die oververtegenwoordiging is dat Carthago Nova een relatief oud 
epigrafisch register heeft en dat het dus logisch is dat een oudere naam daarin vaker voorkomt 
dan in ‘nieuwere’ epigrafische registers.333 

 

Een andere inscriptie334 met een vrijgelatene als verantwoordelijke is één van de slechts vier 
inscripties die Martínez Sánchez als euergetisch omschrijft. C. Plotius Cissi l. Princeps, het 
hoofdpersonage van de constructie van een cryptam et porticum in het theater, in het Capitolium 
of in een ander publiek gebouw op het forum van Carthago Nova, is eigenlijk een heel erg 
obscuur personage. Als hij al bestond, hebben we geen enkele piste over z’n eigenlijke identiteit. 
De origine van de gens Plotia in Carthago Nova is niet te achterhalen.335 We weten dankzij een 
tweede inscriptie336 wel dat de familiegroep aanwezig was in Carthago Nova: ene L. Plotius 
wordt daar gelinkt aan de gens Fufia en aan één van z’n vrijgelatenen. We weten ook dat de 
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familie gekend was in Italië, aangezien er ten tijde van Augustus bijvoorbeeld een gens Plotia van 
senatoriale rang was in Luceria, maar met Hispania is er verder geen enkele link te leggen.337 Het 
is natuurlijk jammer dat we bij één van onze ‘belangrijkste’ inscripties amper iets weten over het 
hoofdpersonage, maar het feit dat een vrijgelatene een vrij grote (wellicht religieuze) constructie 
op zijn eentje financierde is op zich al opmerkelijk. 

 

VROUWEN 

Vrouwen spelen volgens Martínez Sánchez een rol in 18,56% van alle inscripties (62 in totaal) 
uit Carthago Nova, maar veruit het grootste aandeel daarvan is opnieuw funerair. Net als 
vrijgelatenen en slaven konden vrouwen geen politiek ambt vervullen (wel religieuze ambten), 
maar ze konden wel prestige voor zichzelf en voor hun familie vergaren.338 De andere paar 
(mogelijks monumentale) inscripties die vrouwen vertonen, zijn helaas te fragmentarisch om er 
relevante informatie uit te halen. In elk geval meent Melchor Gil dat vrouwelijk euergetisme in 
Spanje pas vanaf de Vroege Keizertijd begon op te komen in Hispania.339 Dat beeld bevestigt 
enigszins de theorieën van onder andere Cenerini en Cooley die ik eerder in het algemeen deel 
over euergetisme al heb aangehaald. Carthago Nova biedt voorlopig althans echter nog geen 
nuttige bijdrage om die theorieën bijvoorbeeld te bevestigen. 

 

ONBEKENDE SOCIALE RANG 

Over de constructie van het theater vinden we een inscriptie340 met twee cognomina in de 
nominatief terug, als uitvoerders van de euergetische daad: een Gallus en een Paetus. De naam 
Gallus verschijnt in geen enkele andere inscriptie van Carthago Nova, dus het eerste personage 
valt eigenlijk op dit moment niet te identificeren.341 Het tweede personage kan echter slaan op 
het personage dat verschijnt in nog twee andere inscripties342 in het theater. Ene L. Iunius L.f. 
T.n. Paetus verschijnt daar samen met Gaius Caesar, één van de twee kleinzonen van keizer 
Augustus waaraan het theater gewijd is, in een inscriptie waarin Paetus twee altaren opricht in 
het theater. De link met de Paetus in deze inscriptie vormt geen probleem als we rekening 
houden dat de twee altaren deel uitmaakten van het bouwprogramma van het theater.343 Verder 
kunnen we echter niet weten tot welke sociale klasse dit personage behoorde. 

 

In één344 van de inscripties die over de constructie van een porticus handelt zien we zeker twee 
verschillende personages, naast de waarschijnlijke vermelding van een tribus. Helaas is de 
lectuur van de inscriptie door de archeologische omstandigheden al behoorlijk bemoeilijkt, 
naast het feit dat extra informatie over de vermelde namen (bijvoorbeeld een politiek ambt) niet 
aanwezig is. Daarom kunnen we deze specifieke personages niet met zekerheid toeschrijven aan 
een bepaalde sociale klasse. Wat we wél kunnen afleiden uit deze inscriptie, is opnieuw dat de 
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voornaamste, meest gedocumenteerde (reeds enkele generaties aanwezige) families actief 
deelnamen aan de euergetische bouwprogramma’s in de stad, en dat dezelfde (familie)namen 
vaak terugkomen in dit soort inscripties.  

Het eerste personage “[---]us Cn.f. Men(enia)” van die inscriptie behoort namelijk wellicht toe 
aan de gens “Atellia” van Carthago Nova, die tot de meest aanwezige families in het epigrafisch 
register van Carthago Nova behoren. Dat leiden we af uit het feit dat de tribus Menenia aan 
slechts drie gentes gelinkt wordt: de Atellia, de Seia en de Vtia. Aangezien de oudste 
documentaties over de inscriptie (die de steen misschien gezien hebben zonder een aantal van 
de huidige lacunes en breuken) de eerste naam afsluiten met de letters “LIVS”, gaan veel auteurs 
ervan uit dat het hier om een Atellius gaat.345 Die familie komt wellicht oorspronkelijk uit de stad 
“Atella” in Campania, maar in Carthago Nova zijn ze al geattesteerd sinds de eerste helft van de 
1e eeuw v.o.t. Halverwege diezelfde eeuw vinden we de eerste gekende magistraat met de naam 
P. Atellius, waarna anderen nog zeker tot de jaren 37-38 o.t. volgen. 346 We vinden ook 
vrijgelatenen met deze naam, maar ook bijvoorbeeld een vrouw347. In de loodblokken van de 
stad vinden we iemand genaamd Cn. Atellius T.f. Mene(nia)348, wat misschien de vader zou 
kunnen zijn van het personage in deze inscriptie. Dat zou er wel op wijzen dat we met de oudste 
getuigenis van de gens in deze stad te maken hebben, maar onder andere Koch bracht deze 
hypothese toch naar voren.349 Die hypothese is echter veel te kwetsbaar om zomaar aan te 
nemen, dus daarom kiezen onder andere Abascal Palazón en Ramallo Asensio ervoor om het 
risico om zoiets te zeggen over een familie die we verder in de stad heel goed kennen, niet te 
nemen.350  

De identiteit van het tweede personage “[---] P.f. Pollio” is helaas ook niet gemakkelijk te 
achterhalen, vooral omdat er dus geen praenomen en nomen is, terwijl de cognomen Pollio wel 
verschijnt op bijvoorbeeld de loodblokken, verschillende munten en zeker drie andere 
inscripties in Carthago Nova. De frequentie van de familie in het onomastisch register van de 
stad verhindert een zekere identificatie van het personage in deze inscriptie.351 We weten wel 
dat er een monetaire magistraat is met de naam P. Baebius Pollio, die wellicht te dateren valt 
tussen 42 en 23 v.o.t.352 In principe kan die dus overeenkomen met het personage in deze 
inscriptie353, maar die link gaat niet verder dan een vermoeden, zeker als we rekening houden 
met de populariteit van de voornaam Publius, waarvan ons personage een zoon is (“P.f.”).354 

 

Ook bij de inscriptie355 waarin “Genio op(p)idi columnam pompam ludosque” de voorwerpen 
van de weldaad vormen, is het niet meteen duidelijk wie de personages zijn, tot welke sociale 
rang ze behoorden of welk ambt ze eventueel uitvoerden. Inhoudelijk start de inscriptie met drie 
namen die hetzelfde patroon volgen, namelijk praenomen, nomen en affiliatie (zoon van …), maar 
een vierde naam heeft in het verleden al voor verwarring en discussie gezorgd. Abascal Palazón 

                                                             
345 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 131. 
346 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 249. 
347 CartNova, n°120; CIL II, 3451; CIL I, 2272; ELRH, C-37. 
348 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 57. 
349 Koch, “Las ‘grandes familias’ en la epigrafía de Carthago Nova,” 403.; Koch, “Die römische Gesellschaft 
von Carthago Nova,” 207, 212 en 231-2. 
350 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 131. 
351 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 131-2. 
352 Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, 193, n°550.; Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La 
Ciudad De Carthago Nova, 61. 
353 Koch, “Die römische Gesellschaft von Carthago Nova,” 212. 
354 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 131-2. 
355 CartNova, n°34. 
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en Ramallo Asensio weerleggen alvast de theorie (die onder andere Beltrán Martínez 
voorstelde) dat Seruius en Aefolanus respectievelijk een tribus en een gentilicium zijn (en dus 
geen vierde personage voorstellen),  door ervan uit te gaan dat het toch om een vierde 
personage waarvan geen nomen wordt vermeld, maar waarbij zijn gentilicium wordt gebruikt.356 
Ik ga er alvast ook van uit dat het om vier gelijkaardige personages gaat. In dat geval is het 
behoorlijk aannemelijk dat het hier om de vier prekoloniale quattorviri van de precaesariaanse 
stad gaat, een stelling die onder andere gesteund werd door Hübner, Koch en Tsirkin.357 Abascal 
Palazón en Ramallo Asensio hebben toch een andere visie en denken dat het om vier leden van 
een collegium gaat, iets wat volgens hen dichter aanleunt bij de rest van de epigrafische collectie 
van de stad.358 

De eerste van die personages is “L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius)”. De Baebii zijn bijzonder goed 
gekend langs de oostkust, maar vooral in Saguntum is er een grote kern van de familie. In 
Carthago Nova zijn er vier attestaties, waarvan deze de oudste is. Het is moeilijk te zeggen of het 
personage op deze inscriptie familiale banden heeft met de groep in Saguntum, of dat het om een 
Italische migrant zou gaan die zich als eerste generatie kwam vestigen in Carthago Nova. De 
Catii, de familie van het tweede personage “L(ucius) Cati(us)M(arci) f(ilius)”, komen vooral vaak 
voor in Italië en Gallia Narbonensis.359 In Hispania komt deze nomen slechts voor op één andere 
inscriptie360 gevonden in Santo Tomé de Nacelo, in de huidige provincie Jaén, die bovendien pas 
in de 2e eeuw o.t. gedateerd wordt. Het is in theorie mogelijk, maar zeer moeilijk vast te stellen, 
dat het personage uit Jaén een late afstammeling van de kolonisten uit Carthago Nova was. Ook 
Taurius, de nomen van het derde personage “L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius)” is Italisch van 
oorsprong. Dit is de enige inscriptie in Hispania waarin deze nomen voorkomt. De laatste 
mogelijke quattorvir, wiens naam zoals gezegd dus meer discussie heeft opgeleverd, heette 
“Ser(uius) Aefolan[us -.f.]”. Het gentilicium zou kunnen slaan op de stad Aefulae, in de buurt van 
Rome. 361 Verder is het natuurlijk heel moeilijk om te achterhalen wie bedoeld wordt als 
personage in deze inscriptie. De eerste drie namen uit de inscriptie lijken dus alvast allemaal 
kolonisten van de eerste generatie te tonen aangezien ze de enige of eerste van hun naam in 
Hispania lijken te zijn, maar zoiets kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Ook het 
vierde personage lijkt zelf rechtstreeks uit Italië gemigreerd te zijn, maar het blijft moeilijk om te 
weten wie uiteindelijk bedoeld werd als vierde hoofdpersonage, laat staan om te weten tot 
welke familie of sociale rang hij behoorde. Dat kolonisten van de eerste generatie meteen de 
quattorviri van Carthago Nova zouden geweest zijn, maakt de hele kwestie alleen maar 
moeilijker. Dat speelt in de kaart van de theorie dat nieuwe generaties kolonisten hun politieke 
stempel koste wat kost probeerden te drukken op de stad. 

  

                                                             
356 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 157. 
357 Koch, “Die römische Gesellschaft von Carthago Nova,” 201 en 226.; Tsirkin, “Romanization of Spain,” 
284-5. 
358 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 157-8. 
359 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 158-9. 
360 AE 1990, 629.; HEp 4 (1994), 488.: “G. Catius G.f. Eppianus”. 
361 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 158-9. 
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HOOFDSTUK 4: 
CARTHAGO NOVA ALS UITZONDERING IN DE REGIO? 

Carthago Nova biedt ons dus een heel uitgebreid en gevarieerd palet aan euergetische daden, 
maar we mogen niet vergeten dat de stad meer dan waarschijnlijk een uitzonderlijke status had 
in de regio. Ook op archeologisch en historiografisch vlak is de stad bijzonder bevoordeeld door 
de eeuwenlange interesse, continue opgravingen en roemrijke geschiedenis. Het epigrafisch 
geheel is zeer gevarieerd en uitgebreid, maar toch ook behoorlijk fragmentarisch en moeilijk 
omwille van verschillende redenen. Dankzij veelvuldige archeologische opgravingen die de 
voorbije decennia werden uitgevoerd, werd het historisch verhaal al meermaals aangepast en 
verbeterd, maar er is duidelijk nog veel werk. Een euergetische synthese maken is dus ook niet 
gemakkelijk en nieuwe opgravingen zullen waarschijnlijk verschillende delen ervan in de nabije 
toekomst kunnen weerleggen, maar toch is het nuttig om trends proberen af te leiden en te 
kijken of de stad een uitzonderlijke ontwikkeling had ten opzichte van de andere steden in de 
ruime regio.  

In elk geval zien we wel dat de exploitatie van de mijnbouw en de commerciële activiteiten in de 
gunstige haven een ideale eerste stimulans vormden voor de groei van de stad tijdens de Late 
Republiek. Verschillende generaties Italische migranten kwamen zich op verschillende 
momenten vestigen in de stad en zorgden zo voor een identitaire mix die bij elke nieuwe 
generatie uniek was. Een mooi voorbeeld van die mix is de inscriptie met betrekking tot de 
havenfaciliteiten, waarin verschillende personages figureren die vrijgelatenen of slaven waren 
van families van verschillende afkomsten, en zelf waarschijnlijk ook verschillende afkomsten 
hadden. Het staat wel vast dat Carthago Nova zeer belangrijk was voor de Italische kolonisten en 
dat die dan ook de meerderheid van de bevolking uitmaakten. Zij zorgden steeds voor nieuwe 
praktische urbanistische transformaties, waardoor de stad snel uitgroeide en belangrijk werd in 
de regio.362 

Abascal Palazón probeerde in 2002 af te leiden wie de eerste monumentale groeiperiode van 
Carthago Nova tijdens de Late Republiek voor z’n rekening nam. Zijn voornaamste besluit is dat 
er in die eerste periode twee soorten (voornamelijk Italische) elites bestonden in Carthago 
Nova: enerzijds zij die door de mijnindustrie rijk geworden zijn en meestal ook de lokale 
politieke ambten vervulden, anderzijds zij die via handelscontacten goeie relaties onderhielden 
met Rome en die relaties ook uitten via de connectie met de centrale heersers in Rome en dus 
ook met de statuspromotie van de stad tot colonia. Tot die tweede groep behoorden dan ook de 
Romeinse koloniale magistraten die pas vanaf het eind van de Republiek in Carthago Nova 
gingen wonen. Beide groepen concurreerden met elkaar op euergetisch vlak, om meer stedelijke 
macht te vergaren. De eerste groep bekostigde wellicht vooral de praktische stedelijke 
constructies, zoals de stadsmuren, de haven en andere praktische publieke gebouwen; de 
tweede groep geleidelijk aan vooral de Romeinse monumenten vanaf het begin van de Keizertijd, 
zoals het theater en andere prestigeprojecten bij het Forum.363 

Ramallo Asensio en Ruiz Valderas zien nog een andere distinctie: volgens hen werden de 
constructies uit de late Republiek vooral bekostigd vanuit een politiek ambt. Vanaf het begin van 
de Keizertijd kwam ‘privaat’ euergetisme dan sterker opzetten in Carthago Nova, een trend die 
volgens hen algemeen in de Spaanse provincies gevolgd werd. Niet alleen door particulieren uit 
de lokale elites met politieke en sociale promotie als doel, maar ook door de keizer zelf en door 
zijn directe omgeving en familie. De tweede monumentaliseringsperiode met meer 
‘monumentale’ prestigeconstructies (in plaats van praktische bouwwerken), tijdens de 

                                                             
362 Ramallo Asensio en Murcia Muñoz, “Aqua et lacus en Carthago Nova,” 249. 
363 Abascal Palazón, “La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova,” 34-7. 
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regeerperiode van Keizer Augustus, verklaren ze dan vooral als gevolg van die functionele 
verandering van de euergetische praktijk.364  

Heel wat historici zagen die verandering dan ook als het gevolg van een duidelijke structurele 
strategie van de keizer, om zijn macht uit te breiden door nieuwe, loyalere mensen de kans te 
geven om in zijn omgeving opgenomen te worden. Het mag duidelijk zijn dat de Romeinse 
invloed (senatoriaal tijdens de Republiek, keizerlijk tijdens de Keizertijd) sterk vooropgesteld is 
geweest bij het bestuderen van euergetisme in Carthago Nova. In 2017 probeerden Ramallo 
Asensio en Ros Sala weer de tweede stedelijke transformatie van Carthago Nova (ten tijde van 
Augustus) te verklaren, maar deze keer echter duidelijk vanuit het perspectief van de lokale 
elite, vanuit de idee dat zij zelf de mentaliteitswijziging in gang gezet hebben.365 Dat is ook de 
denkwijze die ik probeerde te volgen en te verduidelijken in het vorige hoofdstuk. Daarbij komt 
dan wel weer de vraag welke mogelijkheden bijvoorbeeld de ‘plaatselijke’ inwoners met 
autochtone Iberische of Punische roots hadden om zich sociaal en politiek op te werken in dit 
systeem. Mijn bespreking toonde alvast aan dat die roots behoorlijk weinig voorkomen (of toch 
niet bij de elites), wat wellicht de macht van de Italische elites bewijst in de stad. 

Qua onomastiek zien we dan ook dat Carthago Nova vooral een vrij grote database aan Italiaanse 
namen herbergt, met helaas relatief weinig attestaties van Iberische, Punische of Keltische 
origine. Sinds de naslagwerken van Claude Domergue over de mijnbouw in het gebied en de 
epigrafische studies van Koch, accepteren de meeste historici dat die scheve balans vooral te 
wijten valt aan de vele verschillende en massale immigratiegolven uit Campania naar de kolonie. 
De nieuwe generaties hielden de sociale hiërarchie grotendeels in stand, door het sociale weefsel 
steeds te vernieuwen, waardoor de ‘lokale’ inwoners wellicht weinig kansen kregen. Carthago 
Nova lijkt op die manier echt wel een ‘migratiestad’ geweest te zijn, waarbij vaak nieuwe 
Italische kolonisten en handelaars naar de stad kwamen zonder veel politieke ruimte te laten 
voor de autochtone volkeren. Doordat die nieuwe kolonisten zich bewust in ‘het machtige’ 
Carthago Nova kwamen vestigen, vinden we in de stad ook heel wat familienamen die nergens 
anders op het Iberisch Schiereiland te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld de Atellii, Turullii, Laetilii, 
Aquini, Numisii of Vergilii. Tegelijk is er ook de opvallende afwezigheid (of op z’n minst 
zeldzaamheid) van familienamen zoals de Iulii of Valerii, die op heel wat andere plekken op het 
Iberisch Schiereiland veel vaker voorkwamen, wellicht omdat de autochtone inwoners van de 
landelijkere steden meestal die populaire namen gebruikten om zichzelf te latiniseren.366 Eén 
van de grootste discussiepunten in Carthago Nova op vlak van onomastiek is wellicht de 
hypothetische aanwezigheid van Oskische nominatieven die op –i eindigen in een aantal 
inscripties.367 De analyse van de naam M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro uit een 
inscriptie368 over het sacellum van Jupiter Stator heeft die hypothese kunnen weerleggen, 
aangezien we via recentere data kunnen afleiden dat het in dat geval om een laatrepublikeinse 
afgekorte vorm van de ‘normale’ Latijnse nominatief gaat.369 Enkele gedenkplaten370 brengen 

                                                             
364 Sebastián F. Ramallo Asensio en Elena Ruiz Valderas, “Carthago de Hispania, emporio commercial del 
Mediterráneo occidental,” in Simulacra Romae II: Rome, les capitals de province (capita provinciarum) et la 
creation d’un espace commun européen: une approche arquéologique, eds. Ricardo González Villaescusa en 
Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2013), 99-101. 
365 Sebastián F. Ramallo Asensio en María Milagrosa Ros Sala, “Planificación y transformaciones urbanas 
de época augustea en Carthago Nova,” Gerión. Revista de Historia Antigua 35 (2017): 656-8. 
366 Abascal Palazón en Ramallo Asensio. La Ciudad De Carthago Nova, 49-50. 
367 Bijvoorbeeld in CartNova, n°217. Voor een specifieke uiteenzetting over deze Oskische nominatieven in 
Hispania, zie: María José Pena Gimeno, “Algunos rasgos dialectales del latín de Hispania,” Faventia 12-13 
(1990-1991): 389-400. 
368 CartNova, n°204; AE 1995, 938; AE 1996, 926; HEp 6 (1996), 655; ELRH, C-16. 
369 Manuel Amante Sánchez et al., “El sacellum dedicado a Iuppiter Stator in Cartagena,” in Lengua e 
Historia, Homenaje al Prof. Dr. D. Antonio Yelo Templado al cumplir 65 años, Antigüedad y Cristianismo 12, 
eds. Antonino González Blanco et al. (Murcia: Universidad de Murcia, 1995), 556-8; Rafael González 
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nog verwarring door de naam van de overledene in de genitief te zetten, zoals het bijvoorbeeld 
het geval is bij T. Didi P.f. Cor.371, Cn. Numisi Cn.l. Dorionis372 of L. Fabrici L.l. Lenae373, maar dit 
gebruik van de genitief lijkt alvast niet verder te gaan dan de regeerperiode van keizer 
Tiberius.374  

In elk geval lijkt ook de onomastische analyse van het epigrafisch geheel, maar ook de andere 
contextuele omstandigheden van de stad, wel een duidelijke uitzonderingspositie voor Carthago 
Nova weg te leggen tijdens de Late Republiek. Als favoriete bestemming van heel wat nieuwe 
kolonisten (vaak met economische motieven) groeide de stad al sneller uit dan andere 
omliggende steden en kreeg het een belangrijker imago in de regio. Daardoor probeerden alle 
verschillende generaties Italische migranten te concurreren met elkaar om een belangrijke 
persoonlijke rol te krijgen binnen die stad. In de eerste fase uitte die concurrentie zich misschien 
nog redelijk pragmatisch, om de economische exploitatie te vergemakkelijken. 

Die concurrentie zette zich in principe verder door tijdens het Principaat. De families van de 
vroegste generaties kolonisten bleven concurreren met steeds nieuwe generaties. De uiting was 
weliswaar anders: de stad werd gerestructureerd ten tijde van keizer Augustus (of dat een 
bewuste beleidskeuze was in niet duidelijk), en omwille van de vroege uiting van de 
keizerscultus kwamen ook meer prestigeprojecten aan bod dan ‘praktische’ bouwwerken. De 
overgang van Late Republiek naar Vroege Keizertijd lijkt dus vooral een impact gehad te hebben 
op de uiting van de euergetische weldaden, niet op het voorkomen van het fenomeen of op wie 
de weldaden uitvoerde. De promotie tot colonia had veel meer impact op dat vlak. De grootste 
verandering tijdens het Principaat is misschien dat er een nieuwe speler in het spel kwam: de 
keizer, zijn familie en zijn omgeving begonnen zich te profileren, weliswaar niet via het zelf 
bekostigen en uitvoeren van weldaden, maar eerder in een symbolische rol, als patroon van de 
stad. Eigenlijk verschilt dat zelfs ook niet veel met de rol die Pompeius Magnus tijdens de Late 
Republiek waarschijnlijk al had voor de stad.  

Naarmate het Principaat vorderde begon de stad haar belangrijke status weliswaar al te 
verliezen, mogelijks omdat het economisch minder begon te renderen. De stad had haar 
Romeinse en koloniale karakter echter al te pakken en ook mede daardoor daalde het aantal 
euergetische inscripties (die overgeleverd zijn) zienderogen. Carthago Nova is in die zin 
uitzonderlijk dat de stad als één van de vroegste steden een uiterst belangrijke rol had in de 
regio en zo sneller haar imago kon opbouwen ten opzichte van de andere steden in de regio. 
Later vervaagde die rol; alleen het sterke, uitzonderlijke imago bleef nog standhouden.  

                                                                                                                                                                                              
Fernández, “El nominativo singular en –i de los gentilicios latinos en la epigrafía del area de Carthago 
Nova. El caso particular de la gens Aquinia,” Verdolay 7 (1995): 351-6. 
370 Zie onder andere: CartNova nrs° 62, 64, 65, 78, 79, 93, 126, 130, 136, 156, 166 en 197. 
371 CartNova, n°64; CIL II, 3462; AE 2004, 815; HEp 13 (2003), 470.; ELRH, C-29. 
372 CartNova, n°156; CIL II, 3486. 
373 CartNova, n°136; HAE, 67; ILER, 6737. 
374 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 49-50. 
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DEEL III –  DE SITUATIE IN ENKELE ANDERE STEDEN IN HET 
ZUIDEN VAN HISPANIA CITERIOR 

In het derde deel bekijk ik dus enkele andere, vaak minder gekende en minder intensief 
opgegraven steden in de ruime buurt van Carthago Nova. Dat doe ik met de vroege sleutelrol van 
Carthago Nova in het achterhoofd, maar ook met de idee dat de concepten zoals euergetisme nog 
niet echt ingeburgerd zijn in de vakliteratuur over deze streek. In dit deel probeer ik dus de 
euergetische processen in een aantal steden aan te tonen. Uiteraard moet ik een selectie maken: 
ik heb ervoor gekozen om te werken in drie groepen, die steeds een andere geografische of 
etnische context hebben, met in elke groep twee van de belangrijkste of meest representatieve 
steden uit die streek. 

In hoofdstuk 5 zal ik eerst de steden bespreken naargelang we geografisch gezien vanuit 
Carthago Nova langs de kust richting het noordoosten gaan, in het gebied van de Iberische stam 
de Contestani. Hier heb ik gekozen voor de steden Lucentum (Alicante) en Saetabis (Xátiva).  

In hoofdstuk 6 trek ik verder noordwaarts langs de kust, tot in het voormalige gebied van de 
Iberische stam de Edetani. De gekozen steden hier zijn Valentia (Valencia) en Saguntum 
(Sagunto). 

In hoofdstuk 7 keer ik deels terug, om vanaf Carthago Nova eigenlijk noordwestelijk het 
binnenland in te gaan richting het midden van het Iberisch Schiereiland. Zo komen we de 
geselecteerde ‘binnenlandse’ steden tegen: van Ilunum (Hellín) tot in Segobriga (Saelices), dat 
net binnen het gebied van de Keltiberiërs ligt.  

Omdat dit slechts een masterthesis betreft, blijft mijn bespreking uiteraard beperkt tot deze toch 
al ruime selectie van zeven steden in totaal, en zal mijn bespreking van deze zes omliggende 
steden ook een stuk compacter zijn dan mijn uitgebreide bespreking van Carthago Nova. Ik had 
ook kunnen kiezen voor drie steden per regio, met bijvoorbeeld de inclusie van Ilici (Elche), 
Alona (Villajoyosa, hoewel dat niet zeker is) of Dianium (Dénia) voor de Contestani, Edeta 
(Llíria) bij de Edetani, of Laminium (Alhambra) in het binnenland. Wegens plaatsgebrek is dit 
dus helaas niet mogelijk. De kleinere omvang van de besprekingen is er natuurlijk ook gewoon 
omdat er minder bronnenmateriaal beschikbaar is in deze steden en omdat de algemene 
beschouwingen rond bijvoorbeeld een bepaald type gebouw al besproken zijn bij Carthago Nova. 

Hoofdstuk 8 ten slotte probeert kort een synthese te vormen van de geziene steden. Aan de hand 
van mogelijke vergelijkingspunten en verschillen tussen de besproken steden zal ik zien of er 
een regionale trend waarneembaar is, die mogelijk overeenkomt met de algemene Spaanse 
modellen die enkele (vooral Spaanse) historici hebben voorgesteld.  
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HOOFDSTUK 5: 
ROMEINSE STEDEN IN HET GEBIED VAN DE CONTESTANI 

In dit hoofdstuk blijven we dus relatief dicht bij Carthago Nova, in het gebied waar vooral de 
Contestani zich bevonden. We trekken langs de kust in noordoostelijke richting tot bij de 
municipia Lucentum (Alicante) en Saetabis (Xàtiva). Alicante is vandaag één van de populairste 
Spaanse badsteden aan de oostkust, en het is ook de hoofdstad van de gelijknamige huidige 
provincie Alicante. Xàtiva ligt iets noordelijker net buiten die provincie, net over de grens met de 
provincie Valencia, maar de stad valt historisch gezien toch nog net binnen het gebied van de 
Contestani. 

 

LUCENTUM (ALICANTE) 

De huidige stadsnaam Alicante verwijst duidelijk naar de Romeinse roots van de stad, maar toch 
was het de voorbije eeuwen niet altijd even duidelijk waar Lucentum precies lag. Er werden 
sinds de 17e en 18e eeuw namelijk al archeologische resten gevonden in zowel Benalúa 
(middenin het centrum van Alicante, vlakbij het station) als in Tossal de Manises (een zevental 
kilometer noordoostelijker in de buitenwijken van de huidige stad, ook aan de kust), beiden met 
epigrafische bewijzen. Het verschil is dat in Benalúa vooral overblijfselen van economische 
activiteiten werden gevonden (amforen, werkplaatsen, huizen van werkers, …) en dat 
archeologische opgravingen die de laatste decennia uitgevoerd zijn om daar publieke stedelijke 
structuren bloot te leggen, negatief bleken. Dat kan natuurlijk ook deels te wijten zijn aan de 
moeilijkere context wegens de moderne bebouwing sinds het einde van de 19e eeuw, hoewel er 
volgens Abad Casal toch meer dan genoeg surveys werden uitgevoerd. In het iets minder 
dichtbebouwde Tossal de Manises, een archeologische site die tijdens de jaren 1960 gelukkig 
beschermd werd en gespaard is gebleven van de naoorlogse bouwkoorts, zijn wel al sinds de 
jaren 1930 duidelijke publieke, stedelijke bouwwerken gevonden, die doen vermoeden dat dit 
het oorspronkelijke stadscentrum was van Lucentum. De resten in Benalúa kunnen dan 
misschien een ‘industrieel’ deel van de stad geweest zijn, of zelfs (een onderdeel van) de haven 
van de stad, maar dat is eigenlijk nog steeds voer voor discussie.375 Gezien de 21e-eeuwse 
opgravingen van havenfaciliteiten nabij Tossal de Manises en de betere (laatromeinse) datering 
van een groot deel van de resten die uit de site van Benalúa komen, kunnen we de Romeinse 
situatie toch een stuk beter begrijpen en de Romeinse haven ook in Tossal de Manises plaatsen, 
maar ook om die hypothese te bevestigen is toch ook nog heel wat verder onderzoek nodig.376 

In elk geval vertoont Lucentum op het eerste zicht een aantal duidelijke contextuele 
gelijkenissen met Carthago Nova. Het ligt niet alleen vlak aan de kust, waardoor handel 
gemakkelijker mogelijk was, het werd daarnaast ook door antieke auteurs zoals Diodorus377 
omschreven als een stad met Punische roots, met de naam Akra Leuka (“witte klif”). De 
omgeving is dan ook heuvelachtig: vandaag de dag wordt Alicante gekenmerkt door twee grote 
rotsheuvels, met elk een middeleeuws kasteel erbovenop geconstrueerd. Toch weten we dat 
Lucentum niet op die hoge rotskliffen lag, en ook dat er al langer dan de Carthagers Contestani 
woonden in de buurt. Lucentum ligt dan ook bovenop een kleinere heuvel, zoals het een typische 
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preromeinse Iberische stad betaamt, niet ver van de kliffen. In elk geval veroverden de 
Romeinen de nederzetting na de Tweede Punische Oorlog, waarna ze de stad omdoopten tot 
Lucentum en er zich een gemixte Iberoromeinse gemeenschap begon te vormen.378 Gedurende 
heel die tijd was de stad een oppidum, waarna het tijdens de heerschappij van keizer Augustus 
de status van municipium kreeg.379 Het belang van de stad nam al vanaf de Flaviërs, maar daarna 
zeker sinds de 2e eeuw o.t. spectaculair af, vooral door de concurrentie van de naburige colonia 
Ilici (Elche). Daardoor werden de publieke gebouwen in Lucentum na verloop van tijd niet meer 
verder gebruikt en werd de stad uiteindelijk ook grotendeels verlaten.380 

 

 

FIGUUR 7: LUCHTFOTO VAN DE OPGRAVINGEN IN LUCENTUM (TOSSAL DE MANISES). U ZIET GOED HOE 
DE MODERNE BEBOUWING ER IS, HOEWEL HET BIJLANGE NA NIET ZO ERG IS ALS IN BENALÚA 
(CENTRUM ALICANTE). LINKSBOVENIN ZIET U OOK DE NABIJHEID VAN DE ZEE. KOMT UIT: OLCINA 
DOMÉNECH EN XIMÉNEZ DE EMBÚN SÁNCHEZ, “ARQUEOLOGÍA ROMANA Y MUNDO TARDOANTIGUO ,” 
111. 
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VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

De Late Republiek biedt ons alvast eigenlijk niet veel monumentale resten in Lucentum: er zijn 
wel duidelijke sporen van fortificaties uit de vroege 1e eeuw v.o.t., wellicht gelinkt met de 
burgeroorlogen met Quintus Sertorius, waardoor we vermoeden dat de ‘stad’ toen nog geen 
urbane entiteit was en eigenlijk niet veel meer voorstelde dan een militaire versterking als een 
echt ‘oppidum’.381 Een euergetische inscriptie382 die te linken valt aan die vroege omwallingen, is 
er één die de constructie van één of meerdere torens in de ommuring weergeeft. De inscriptie 
werd in 1682 gevonden op een boerderij in de buurt van de voormalige stad, maar vandaag 
hebben we de inscriptie niet meer tot onze beschikking.383 

Tadius M(arci) f(ilius) 
Ruf(us) praef(ectus) tur(res/rim) 
faciun(das/dam) coer(avit) 

Vooral de archaïsche eindvorm “coer(avit)” wijst op een laatrepublikeinse context, waardoor we 
samen met de historische context kunnen afleiden dat deze inscriptie in de eerste decennia van 
de 1e eeuw v.o.t. te dateren valt. Het gaat om de constructie van één of meerdere torens, 
gebouwd door ene Tadius Rufus die de zoon van Marcus is en de functie van praefectus 
uitvoerde. Een praefectus was één van de belangrijkere militaire functies, hij was lid van de ordo 
equester en zijn voornaamste verantwoordelijkheid was het toezicht op het militaire materiaal 
en de militaire constructies. Ook dit past binnen het laatrepublikeinse verhaal van Lucentum.384 
Toch is dit tot nader inzien de enige euergetische inscriptie uit deze periode. Het gebrek aan 
andere laatrepublikeinse euergetische inscripties en vooral aan monumentale gebouwen valt 
hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de beperkte stadsstatus en de andere structuur van de 
nederzetting, waardoor eventuele lokale elites van de stad geen mogelijkheid hadden om zich 
politiek op te werken tot een hoger niveau en om zich daarbij euergetisch te uiten.  

Na de promotie tot municipium ten tijde van keizer Augustus zien we dan wel veel meer 
monumentale en publieke gebouwen verschijnen in het straatbeeld: het Forum, thermen, 
tabernae, tempels, etc. worden allemaal in die periode gebouwd.385 Ook op euergetisch vlak 
duiken een aantal heel duidelijke inscripties op. Vooral twee duidelijke, maar ook opmerkelijke 
inscripties die een tempel als voorwerp bevatten, leveren ons heel wat interessante inzichten op 
met betrekking tot het monumentale karakter van de vroegkeizerlijke stad. De eerste 
euergetische inscriptie386 toont de constructie en toewijding van de tempel, waarbij een sevir 
Augustalis genaamd Marcus Popillius Onyxs in de nominatief staat. Daarnaast worden nog twee 
andere namen gegeven in andere naamvallen (cfr. infra), maar de naam van de tempel wordt 
hier niet gegeven.387 De tweede inscriptie388 vermeldt een herstelling (“restituit”) aan een tempel 
van Iuno, via een decreet van de ‘ordo’. Hier wordt de naam van de tempel dus wel vermeld, 
naast twee persoonsnamen en een vermelding van de ‘res publica’. Wellicht gaat het in beide 
inscripties wel degelijk om dezelfde tempel, waarbij de eerste inscriptie dan de constructie van 
de tempel ten tijde van de promotie tot municipium (onder keizer Augustus) weergeeft, terwijl 
de tweede inscriptie een latere herstelling toont. De drager van deze tweede inscriptie werd al in 
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1701 gevonden, maar is daarna verlorengegaan, waardoor we wat betreft de tekst voornamelijk 
op de reconstructie van de 18e-eeuwse auteurs moeten rekenen.389 

P(ublio) Fabricio Iusto 
P(ublio) Fabricio Resp[e]ct(o) 
IIvir(is) templ(um) Iunonis 
ex decreto ordin(is) 
d(e) s(ua) p(ecunia) r(es)p(ublica) restituit 

Een bijzonder opmerkelijk gegeven in deze inscriptie is dat de reconstructie van de tempel 
blijkbaar door de gemeenschap zelf (res publica) gefinancierd werd, aangezien dat het enige is 
dat in de nominatief staat, en dus niet (privaat) euergetisch is ondanks de vermelding van “de 
sua pecunia”. De vermelding in ablatief van de twee duoviri genaamd Publio Fabricio Iusto en 
Publio Fabricio Respecto wijst er dan wellicht op dat zij fungeerden als toezichters op de 
herstelling, zonder dat hun privaat kapitaal daarbij gebruikt werd, maar het kan ook een 
attestatie van lokale fasti zijn.390 In elk geval kan de verklaring voor de financiering door de res 
publica misschien een chronologische insteek hebben: deze inscriptie valt vrij ‘laat’ te dateren in 
de 2e eeuw o.t.391 De enige andere inscriptie392 in Hispania die ongeveer dezelfde formule 
hanteert en waarin de res publica ook optreedt als financiële verantwoordelijke, komt uit Regina 
(Casas de Reina), een stadje in het noordwesten van Baetica.393 Aangezien ook die inscriptie niet 
echt in het begin van de Keizertijd valt te dateren, maar meer bepaald rond de regeerperiode 
van keizer Domitianus394, wijst een financiering door (en expliciete vermelding van) de res 
publica misschien deels op een mentaliteitswijziging vanaf die periode. Euergetisme was in 
Lucentum dan misschien al minder gebruikelijk geworden, de lokale elites wellicht al minder 
kapitaalkrachtig, of de stad kon mogelijk niet langer beroep doen op externe factoren om een 
uitzonderlijke (probleem)situatie op te lossen. Dit kan in principe allemaal wijzen op 
spanningen die misschien al de start van de ondergang van Lucentum inleidden. 

Naast de tempel zijn het wellicht vooral de thermen die discussie en inzichten over euergetisme 
in Lucentum opleveren. Er zijn twee verschillende thermencomplexen in de stad die beiden te 
dateren zijn rond de tijd van keizer Augustus: een groot, publiek thermencomplex nabij de 
stadsmuren (vandaag omschreven als: “las termas de la muralla”), maar waarbij tot zover geen 
euergetische constructieinscripties gevonden zijn, en een kleiner, privaat of semipubliek 
complex met veel meer ornamentele kenmerken (“las termas de Popilio”), betaald door Marcus 
Popillius Onyxs.395 In de resten van dat tweede thermencomplex is namelijk een inscriptie 
gevonden waarbij dezelfde Marcus Popillius Onyxs als bij de tempel ook hier als weldoener 
optreedt in de nominatief, vergezeld door een deel van de gangbare euergetische formule: “d(e) 
s(uo)”. De inscriptie is op zich heel beperkt: naast de naam en het deel van de formule valt er 
namelijk niets anders te lezen op de inscriptie. De vindplaats en de omstandigheden van de 
vondst lijken er toch op te wijzen dat het effectief om een inscriptie gaat die wijst op de 
constructie van (een deel van) die kleinere thermen.396 Andreu dateert deze thermen in zijn 
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overzicht nogal ruim, meer bepaald in de “Iulisch-Claudische dynastie”, maar hij benadrukt wel 
het sterk euergetische karakter van de constructie.397 

 

PERSONAGES 

Over de personages die we in Lucentum vinden, vallen toch wel een aantal opmerkelijkheden te 
vertellen. De inscriptie398 waarin de gemeenschap opdraait voor de financiering van een 
herstelling aan de tempel van Iuno is bijvoorbeeld de enige vermelding van duoviri in 
Lucentum.399 “P(ublio) Fabricio Iusto” en “P(ublio) Fabricio Resp[e]ct(o)”, de twee vermelde 
duoviri die in de ablatief staan, treden in deze inscriptie op als toezichters van de 
herstellingswerken, niet als de uitvoerders of betalers. Hun vermelding is vooral voor de 
datering nuttig, mede omdat ze eigenlijk ook daarvoor effectief vermeld worden: hun duoviraat 
wordt hier gebruikt om de constructie van de tempel chronologisch te kaderen voor de volgende 
generaties, net zoals de consuls in Rome een aanwijzing waren voor de chronologie.400 Hun 
namen zelf zijn opvallend vergelijkbaar, want enkel de cognomen is verschillend. Dit zijn echter 
de enige twee attestaties van de Fabricii in Lucentum.401 De cognomen Iustus vinden we alvast 
wel nog terug in Dianium, een ander municipium in de buurt, op een inscriptie402 waarbij ene 
Baebius Iustus één van de twee hoofdpersonages is van (wellicht) een monumentale weldaad.403 

Daarnaast is natuurlijk vooral de figuur van de rijke vrijgelatene Marcus Popillius Onyxs 
opvallend. Twee inscripties tonen hem (in de nominatief) als sponsor van een tempel en 
waarschijnlijk ook van semi-publieke thermen. De tempel is expliciet vermeld op één404 van de 
twee inscripties, diegene die ik hieronder ook zal neerschrijven en bespreken; voor de 
constructie van de thermen valt het af te leiden uit de archeologische omstandigheden van de 
vondst van de andere inscriptie405, hoewel dat natuurlijk geen garantie is voor de stelling dat het 
effectief om de constructie van dat bouwwerk gaat.  

M(arco) Valerio Solania 
no Severo Mure 
nae f(ilio) mag(istro) 
M(arcus) Popillius Onyxs 
IIIIII(vir) Aug(ustalis) templum d(e) s(ua) 
p(ecunia) d(edit) i(dem)q(ue) p(robavit) 

In elk geval toont bovenstaande inscriptie406 van de tempelconstructie wel aan dat ons 
hoofdpersonage een religieus ambt bekleedde, als sevir Augustalis. Volgens Melchor Gil droegen 
de euergetische daden (die van de thermen, maar misschien ook andere) van Marcus Popillius 
Onyxs bij tot het feit dat hij uiteindelijk carrière kon maken, kon toetreden tot de Augustales van 
Lucentum en dan ook de tempel kon financieren met een euergetische daad.407 Het is echter niet 
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meteen duidelijk in welke chronologie de twee geattesteerde weldaden gebeurd zijn: als de 
tempel eerst kwam, was Marcus Popillius Onyxs dus ook al sevir Augustalis (geweest) tijdens de 
constructie van de thermen, maar dan gewoon zonder expliciete vermelding van dat ambt in de 
bijhorende inscriptie. In elk geval lijkt het erop dat Marcus Popillius Onyxs als rijke vrijgelatene 
actief deelnam aan de monumentalisering van Lucentum, met zijn eigen middelen. Volgens 
onder andere Cebrián Fernández was dat vooral met de bedoeling om de status van de stad en 
de medeburgers te vergroten408, maar volgens Abad Casal duidelijk ook om zijn eigen 
persoonlijk prestige op te waarderen.409  

Wat betreft de naamgeving van Marcus Popillius Onyxs valt misschien eerst al de link met de 
Popilia in Carthago Nova op, maar ze komen ook nog voor in onder andere Saetabis en zeker in 
Saguntum, twee steden die ik verder nog zal bespreken.410 De cognomen Onyxs is misschien zelfs 
nog opvallender: het heeft een Griekse oorsprong, maar aangezien tot de Augustales enkel 
vrijgelatenen konden toetreden, wijst dit erop dat hij niet Grieks was, maar dat zijn voormalige 
meester hem waarschijnlijk een Griekse naam (dus met meer status) gaf. De andere twee namen, 
Marcus Valerius Solanianus Severus en Murena, respectievelijk in de ablatief en de genitief, zijn 
ook opvallend. Het eerste personage krijgt maar liefst twee cognomina, die volgens de meest 
aannemelijke hypothese de zoon is van het tweede personage, dat maar één naamdeel draagt. 
Murena is mede daardoor waarschijnlijk een autochtone naam, wat de dubbele cognomen van 
zijn geromaniseerde zoon Marcus Valerius Solanianus Severus des te opvallender maakt. In elk 
geval werd de weldaad uitgevoerd terwijl die zoon magister was: wellicht wijst dit op de 
hoofdfunctie bij de Augustales, de magister Larum Augustorum.411 

Over het oudste personage dat hier aan bod kwam, Tadius Rufus, valt minder opvallends te 
zeggen: hij was dus een Romeinse praefectus die tot de ordo equester behoorde en aan het begin 
van de 1e eeuw v.o.t. in Lucentum was voor militaire redenen. Het meest opvallende is wellicht 
dat de nomen Tadius relatief zeldzaam is, terwijl de cognomen Rufus veel vaker voorkwam. De 
Tadii komen op het Iberisch Schiereiland slechts vijf keer voor in inscripties, waarbij Tadius 
Rufus dan ook de enige attestatie in Lucentum is van de gens Tadia.412 De cognomen Rufus komt 
in de stad ook nog voor bij Caius Lolius Rufus op zijn typische funeraire inscriptie413, maar die 
inscriptie is chronologisch minder duidelijk te definiëren. Corell plaatst die inscriptie in de 1e 
eeuw o.t., maar omdat de gedenksteen verloren is gegaan en de paleografische kenmerken slecht 
overgeleverd zin, vallen andere hypotheses niet uit te sluiten. De naam Lolius is in elk geval 
wijdverspreid op het Iberisch Schiereiland, het komt bijvoorbeeld ook nog voor in Carthago 
Nova, onder de meer gangbare variant “Lollius” (P. Lollius P.l. Philemo414), en het kent z’n 
Italische oorsprong in het gebied rond de Vesuvius.415 
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SAETABIS (XÁTIVA) 

De oorspronkelijk Ibero-Romeinse stad Saetabis (Xàtiva) toont ons heel goed dat nieuwe 
opgravingen nog steeds nodig en bijzonder nuttig kunnen zijn, maar vooral ook dat we altijd 
voorzichtig moeten blijven met de informatie die we eruit afleiden. Dat zal ik aantonen met een 
voorbeeld van een inscriptie die oorspronkelijk werd gezien als een typisch Romeinse 
euergetische inscriptie die te maken had met de constructie van een publiek bouwwerk, maar 
waarvan later werd afgeleid dat het eigenlijk om een renaissancistische christelijke inscriptie 
ging. Voor Saetabis is de bespreking van deze inscriptie (en van de foute interpretatie ervan) 
toch zeer relevant, omdat dit de enige inscriptie was waarvan gedacht werd dat het om een 
euergetische monumentale constructie ging (en die we tot op vandaag kennen in de stad). Over 
de Romeinse periode van Saetabis is verder bijzonder weinig gekend, wat doet vermoeden dat 
er toch nog heel wat vooruitgang op archeologisch en historiografisch vlak te boeken valt binnen 
deze stad. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat euergetisme gewoon minder gangbaar was in 
de contextuele situatie waarin Saetabis zich bevond. 

Saetabis was een oorspronkelijk Iberische stad, die heel typisch op de top van een eenzame 
heuvel lag en omringd was met vruchtbare gronden die bijzonder geschikt waren voor de 
landbouw. De oudste Iberische variant van de stadsnaam die teruggevonden werd is Saitabietar, 
waarna de naam geleidelijk aan evolueerde tot Saiti, Saitir en Saitabi, om vervolgens door de 
Romeinen de naam Saetabis te krijgen. Het behouden van een variant van de naam kan erop 
wijzen dat de Romeinen er lokaal eigenlijk relatief weinig te zeggen hadden. De stad had daarna 
een veel belangrijkere rol bij de Arabische overheersing van het Iberisch Schiereiland, waardoor 
de archeologische opgravingen en het toeristische beeld ook veel meer interesse tonen in deze 
periode, maar na een woelige periode tijdens de Spaanse Successieoorlog werd de stad 
afgebrand en herdoopt to San Felipe (naar koning Felipe V). In de 19e eeuw werd de stad 
opnieuw hernoemd naar een variant op de oorspronkelijke naam (Jativa), waarna het 
stadsbestuur in 1980 officieel de Valenciaanse variant Xàtiva aannam. Sinds die jaren ’80 
werden in de omgeving van het Castell bovenop de heuvel een eerste reeks intensieve 
archeologische opgravingen uitgevoerd, waarbij heel wat informatie over de (pre-)Romeinse 
periode voor het eerst tevoorschijn kwam. In de jaren ’80 en ’90 kregen we vervolgens dus pas 
de eerste uitgebreide bronnenedities en publicaties met historische kennis over de Romeinse 
periode van de stad. Als we afgaan op het totaal aantal gekende Romeinse inscripties (inclusief 
funeraire attestaties en andere types inscripties), is Saetabis wellicht een gemiddelde stad ten 
opzichte van de rest van de regio. Saetabis heeft wel méér gekende Romeinse inscripties dan de 
andere omliggende steden die oorspronkelijk gesticht zijn door de Contestani (onder andere 
Ilici, Lucentum, Allon, Dianium), en ook meer dan de steden van de Ilercavoni (bijvoorbeeld 
Edeba en Lesera). In de steden in de regio van de Edetani (Valentia, Edeta en Saguntum) ten 
noorden van Saetabis zijn wel méér Romeinse inscripties gekend.416 

De bijzondere (niet-Romeinse) inscriptie417 uit Saetabis die ik dus wil gebruiken als voorbeeld 
waarom we uiterst omzichtig moeten omspringen met het maken van historische conclusies, is 
er één die bewaard is op een blok wit marmer van niet-lokale oorsprong. De omstandigheden 
van de vondst van de inscriptie zijn niet bekend, wat de interpretatie ervan uiteraard niet 
vergemakkelijkt. We weten alleen dat de inscriptie zeker al vóór 1907 in Xàtiva verschenen is. 
Het marmerblok vertoont bovendien duidelijke kenmerken van erosie aan de rechterkant en een 
onvolledige tekst aan de linkerkant. Dat zorgt ervoor dat de voorstellen voor reconstructie die 

                                                             
416 Josep Corell i Vicent en Xavier Gómez i Font, Inscripcions romanes del País Valencià, III: Saetabis i el seu 
territori (Valencia: Universitat de Valencia, 2006), 17-22. 
417 IRSaet, n°10.; AE 1994, 1065; HEp 6 (1996), 943. 
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Corell i Vicent en Gómez i Font voor het eerst hebben gedaan, behoorlijk speculatief bleven. 
Vandaag bevindt de inscriptie zich in het Museu de l’Almodí in Xàtiva.418 

E(ques) ? illustris D(ecius) S(---) Murina ? 
pu[b]l(icanus) gerens +[---]is[..] 
gloria ingen[ti fistu ?]- 
las sarc (sit) et cr[yptam s(uis) su]mp- 
tibus erexit [cum locum?] 
concessisset [r(es) p(ublica) Saetab(ensium)?] 
presidente C. F[uluio ? ---] 
filiis suis roga[ntibus] 

De reconstructievoorstellen van bovenstaande versie zijn zoals gezegd dus al heel fragmentair, 
atypisch en hypothetisch. Corell i Vicent en Gómez i Font gaven ook zelf toe dat ze op een 
hypothetische manier tewerk zijn gaan en hoopten dan ook dat nieuwe archeologische 
ontdekkingen en diepgaande analyses van (nieuwe) parallelle inscripties een deel van hun 
hypotheses konden bevestigen, of desnoods weerleggen.419 Dat laatste is in de jaren daarna dan 
ook gebeurd420, waarna Corell i Vicent in 2006 een nieuwe editie moest uitgeven. In die editie 
kwam hij tot de conclusie dat deze enige inscriptie waarvan hij dacht dat het om een 
euergetische inscriptie ging die te maken had met de constructie van een publiek gebouw, 
eigenlijk uit de Renaissance kwam, met een volledig andere gereconstrueerde tekst.421 

Illustris D(omina) Saurina 
+++ gerens + [----]is[..] 
gloria ingen[ti -------] 
las sarciit (!) ce[---------] 
libus erexit [---------] 
concessisset [---------] 
presidente (!) ++[--------] 
filiis suis Roge[rio et Rober]- 
to 

Die nieuwe tekst wijst op een illustere vrouw Saurina, een lid van de middeleeuwse kloosterorde 
der Zusters Clarissen, en heeft dus helemaal niets te maken met de Romeinse stad.422 

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

Verder hebben we helaas geen enkele andere inscriptie die te linken valt met de euergetische 
constructie van publieke gebouwen. In tegenstelling tot de Iberische en latere Arabische periode 
is er over de Romeinse stedelijke ontwikkeling van Saetabis verder bijzonder weinig gekend, 
wat doet vermoeden dat er toch nog heel wat vooruitgang op archeologisch en historiografisch 
vlak te boeken valt binnen deze stad.423 Sinds het begin van de 21e eeuw zijn ze archeologen wel 

                                                             
418 Josep Corell i Vicent en Xavier Gómez i Font, Inscripcions Romanes de Saetabis i El Seu Territori 
(Valencia: Nau Llibres, 1994), 48-9. 
419 Corell i Vicent en Gómez i Font, Inscripcions Romanes de Saetabis, 49-52. 
420 HEp 9 (1999): 574. 
421 Corell i Vicent en Gómez i Font, Inscripcions romanes del País Valencià, III: Saetabis i el seu territori, 171-
3. 
422 Corell i Vicent en Gómez i Font, Inscripcions romanes del País Valencià, III: Saetabis i el seu territori, 173-
4. 
423 María del Rosario Pérez Centeno, “Las ciudades costeras del conventus carthaginensis durante el siglo 
III d.C.: Saetabis, Dianium, Ilici y Lucentum,” Lucentum 17-18 (1998-1999): 211-2. 
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stapjes in de goeie richting aan het zetten, maar het werk is nog lang niet af. Voorlopig kennen 
we op archeologisch vlak alleen delen van de stadsmuren en een toren.424 De contextuele 
omstandigheden bij de stad waren wel gunstig, de bewoning was zeker permanent en de stad lag 
langs een belangrijke Romeinse weg, dus het lijkt er wel op dat de stad een bepaalde rol moet 
gespeeld hebben. Dat wordt ook bevestigd door het feit dat Saetabis tweetalige 
(Iberisch/Latijnse) munten uitvaardigde. Keizer Augustus gaf de inwoners ook het ius latii en 
vervolgens werd de status van de stad gepromoveerd tot municipium civium latinorum.425 Dat 
maakt het des te opmerkelijker dat we dit niet terug zien via monumentale publieke 
bouwwerken. Of dat ligt aan een gebrek aan archeologische opgravingen, of aan een gebrek aan 
euergetisme (misschien had een sterke lokale, van oorsprong Iberische familie het politiek 
volledig voor het zeggen binnen de stad, zonder plaats te maken voor euergetisme), moet de 
toekomst uitwijzen. 

 

PERSONAGES 

Gelukkig hebben we wel een aantal Romeinse funeraire inscripties en zeker één votieve tekst, 
waaruit we toch interessante Romeinse personages kunnen halen en misschien kunnen afleiden 
waarom er precies in deze stad zo weinig echte euergetische inscripties te vinden zijn. De 
meeste inscripties vallen chronologisch gezien weliswaar te dateren rond de 1e en 2e eeuw o.t. 
De naamgeving van de stad en de typologie van de inscripties toont ons alvast dat de 
gemeenschap, of toch minstens het elitaire deel ervan, toch sterk geromaniseerd was. De tribus 
Galeria werd, net zoals dit het geval is voor de andere steden in de buurt van Valencia, 
toegewezen aan Saetabis en komt terug in zeker 13 inscripties. De familienamen die in deze stad 
te vinden waren behoren tot de meest gebruikelijke van Hispania: de Cornelii, Fulvii, Iunii, Clodii 
en Fabii waren ongetwijfeld de rijkste en machtigste families in Saetabis en hielden die macht 
exclusief onder dit select clubje families. De Valerii zijn daarentegen opmerkelijk: ze hebben de 
tweede meest frequente familienaam in de regio, maar niets wijst er echt op dat ze echt 
invloedrijk waren in Saetabis.426 Alleen de naam Chaldaea427 is uniek voor deze stad, terwijl we 
ook twee namen van Iberische oorsprong hebben (Aenibeles428 en Bareta429), twee preromeinse 
namen (Murrus430 en Murranus/Murrana431) en één Keltische naam (Rucius432). 

Op politiek vlak zien we dat niemand uit Saetabis uiteindelijk opklom tot de rang van senator, en 
dat slechts één personage in de ordo equester terechtkwam en vervolgens benoemd werd tot 
provinciaal flamen 433 in Tarraco. Binnen Saetabis zelf zien we wel minstens drie vermeldingen 

                                                             
424 José Pérez Ballester et al., “Excavaciones arqueológicas en el solar de la antigua Saitabi (La Solana del 
Castell, Xàtiva). Campaña de 2008,” Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 40 
(2008): 237-42.  
425 Carmen Alfaro Giner, “La cité de Saiti/Saetabis et son aire d’influence: économie du territoire et 
production de tissus à l’époque ibéro-romaine,” in Textiles y tintes en la ciudad antigua. Actas del III 
Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo (Nápoles, 13 al 15 de 
noviembre, 2008), Purpureae vestes 3, eds. Carmen Alfaro Giner et al. (Napoli: Centre Jean Bérard, 2011), 
55-7. 
426 Corell i Vicent, Inscripcions romanes del País Valencià, III: Saetabis i el seu territori, 23-4. 
427 IRPV, III: n°22.; IRSaet, n°22.; CIL II, 3635; HEp 7 (1997), 989. 
428 IRSaet, n°7.; IRPV, III: n°7.; CIL II, 3621. 
429 IRSaet, n°13.; IRPV, III: n°13.; CIL II, 3628; HEp 15 (2006), 360. 
430 IRSaet, n°15.; IRPV, III: n°15.; CIL II, 3629; HEp 6 (1996), 945. 
431 IRSaet, n°68.; IRPV, III: n°75 (Murranus); en IRSaet, n°72.; IRPV, III: n°80.; CIL II, 3650; AE 2004, 820. 
(Murrana) 
432 IRSaet, n°84.; IRPV, III: n°103.; CIL II, 3654. 
433 RIT, n°273; CIL II 4213. 
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van een stedelijk magistratuur: er is een duovir flamen Romae et Aug(usti) 434, een andere 
inscriptie vermeldt een duovir flament divi Augusti435, en de laatste toont een personage die 
“omnes honores”436 uitvoerde, waarmee wellicht bedoeld werd dat hij zowel aedilis als duovir 
was. Telkens wordt het ambt in afgekorte vorm weergegeven. Verder hebben we relatief weinig 
attestaties van vrijgelatenen437 en van slaven.438 

Het lijkt erop dat Saetabis vooral een geromaniseerde, maar van oorsprong lokale elite had. De 
Romeinse invloed was er wel, Romeinse namen ook, maar die werden vooral aangenomen door 
lokale mensen van de elite. Het gebrek aan externe Romeinen zorgde er misschien voor dat 
euergetisme uitbleef, dat de stad zich minder Romeins ontwikkelde en dat de lokale elites dan 
ook niet meteen de kans kregen om op te klimmen tot de hoogste sociale lagen in het Romeinse 
systeem. Het is wachten op verdere archeologische opgravingen om deze stelling aan te tonen of 
te weerleggen. 

 

 

  

                                                             
434 IRSaet, n°5.; IRPV, III: n°5.; CIL II, 3623. 
435 IRSaet, n°8.; IRPV, III: n°8; CIL II, 3620. 
436 IRSaet, n°6.; IRPV, III: n°6.; CIL II, 3624; HEp 5 (1995), 802. 
437 Zie onder andere: IRPV, III, n°26, n°28, n°42, n°44 en n°87. 
438 Zie onder andere: IRPV, III, n°85 en n°86. 
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HOOFDSTUK 6: 
ROMEINSE STEDEN IN HET GEBIED VAN DE EDETANI 

In dit hoofdstuk trekken we verder noordwaarts het gebied van de Edetani binnen, tot aan het 
noordoostelijk deel van de huidige provincie Valencia. De besproken steden hier zijn Valentia 
(Valencia) en Saguntum (Sagunto). Beide steden liggen vlakbij elkaar aan de oostkust, op amper 
een 30-tal kilometer van elkaar. Grootstad Valencia is uiteraard de bekendste en belangrijkste 
stad vandaag de dag, terwijl Saguntum vooral tijdens de Tweede Punische Oorlog een sleutelrol 
speelde in de Romeinse geschiedenis. Het grootste verschil zit in de voormalige status van de 
steden: Valentia was vanaf het begin al een colonia opgericht voor oorlogsveteranen, terwijl 
Saguntum een municipium werd en bleef. 

 

VALENTIA (VALENCIA) 

Een 60-tal kilometer ten noorden van Xàtiva vinden we dus Valencia, vandaag de dag een 
grootstad aan de oostkust van Spanje. De stad is gebouwd op de restanten van een 
veteranenkolonie die rond 138 v.o.t. nabij de monding van de Turia-rivier gesticht werd door de 
Romeinse consul en generaal Decimus Iunius Brutus Callaicus, en daarbij de naam Valentia 
Edetanorum kreeg. Hier begint namelijk het gebied waar oorspronkelijk de Editani woonden. De 
opgravingen die vanaf 1985 werden uitgevoerd op de zogenaamde Almoina-site, achter de 
basiliek op de Plaça de la Verge middenin het centrum van Valencia, hebben alvast enorm 
bijgedragen aan onze kennis over het ontstaan en over de Romeinse periode van de stad. 
Sindsdien biedt Valencia ons het schoolvoorbeeld van hoe zelfs in het centrum van grote, 
dichtbebouwde moderne steden nog steeds grote vooruitgang mogelijk is op vlak van 
archeologische en historische kennis, door middel van gerichte, intensieve archeologische 
opgravingen en interdisciplinariteit.439 

Mede dankzij die opgravingen van de laatste 30 jaar is recent bijvoorbeeld de theorie ontkracht 
die stelde dat Valentia toch Iberische roots had, die de Romeinen dan veroverden en 
omvormden. Nu is het vrijwel zeker dat de stad vanuit het niets werd gesticht als een echte 
kolonie.440 Ook andere elementen wijzen daarop: daar waar Iberische, preromeinse steden 
(zoals de naburige steden Saetabis en Saguntum) typisch op heuveltoppen gebouwd werden, 
speelt vooral water een belangrijke rol in de stedelijke context van Valentia. De stad ligt 
middenin een vlakke rivierdelta, er was een groot meer (het Albufera, waarvan een deel vandaag 
nog steeds ten zuiden van de stad ligt, weliswaar veel kleiner dan voorheen), de Romeinen 
bouwden er vele kanaaltjes, en de omliggende gronden waren zeer moerassig, vruchtbaar en 
vlak.441 Dat toont al meteen aan hoe verschillend deze stad vanaf het begin was en hoe het komt 
dat hier een andere stedelijke ontwikkeling kon plaatsvinden. Van bij de stichting kreeg Valentia 

                                                             
439 Albert Ribera i Lacomba en José Luis Jiménez Salvador, “Valentia, ciudad romana: su evidencia 
arqueológica,” in Hispaniae urbes: investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, eds. José Beltrán 
Fortes en Oliva Rodríguez Gutiérrez (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012): 77-8. 
440 Albert Ribera i Lacomba, “Valentia (Hispania Citerior), una fundación itálica de mediados del siglo II 
a.C. Novedades y complementos,” in Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial. Actas del IV 
congreso internacional hispano-italiano histórico-arqueológico celebrado en el Centro Cultural de Caja 
Mediterráneo en Murcia del 26 al 29 de abril de 2006, eds. José Uroz Sáez, José Miguel Noguera Celdrán en 
Filippo Coarelli (Murcia: Tabularium, 2008): 173-7.; Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “Valentia, 
ciudad romana: su evidencia arqueológica,” 79-80. 
441 Pilar Carmona González en Elena Grau Almero, “El medio natural y el paisaje de Valencia,” in La ciudad 
de Valencia: historia, geografía y arte de la ciudad de Valencia, ed. Jorge Hermosilla Pla (Valencia: 
Universitat de València, 2009): 21-32. 
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als veteranenkolonie meteen een behoorlijk belangrijke status, waardoor de stadsontwikkeling 
bijzonder snel op gang kwam op het einde van de 2e eeuw v.o.t., inclusief belangrijke typische 
Romeinse bouwwerken.442 Tijdens de Sertoriaanse burgeroorlog van de 1e eeuw v.o.t. koos de 
stad echter duidelijk ‘het verkeerde kamp’, dat van de populares en generaal Quintus Sertorius, 
waardoor de stad na diens assassinatie compleet werd verwoest. Pas halverwege de 1e eeuw o.t., 
tijdens de regeerperiodes van Claudius en Nero, werd de stad echt heropgebouwd in een tweede 
monumentaliseringsperiode, en kreeg het z’n monumentale uitzicht met onder andere een 
nieuw Romeins forum, een circus, verschillende nieuwe thermencomplexen en heel wat andere 
typische Romeinse publieke bouwwerken.443 Valentia kende daarna in de laatste decennia van 
de 3e eeuw o.t. een woelige periode vol met brand en verwoestingen, waarna de stad toch 
opnieuw snel heropgebouwd werd. Aan het begin van de 5e eeuw o.t. verdween de Romeinse 
invloed uiteindelijk onder invloed van de Visigoten, waarna de stad zich transformeerde tot een 
echte christelijke stad. Daarna bleef de stad continu bewoond.444 

Eén van de redenen waardoor Valentia zo snel groot kon worden, moet ongetwijfeld de totale 
destructie en verdwijning van Edeta, de hoofdstad van de Edetani, geweest zijn in de eerste helft 
van de 2e eeuw v.o.t. Het vrijgekomen territorium was, met haar vruchtbare landbouwgronden, 
ideaal als hinterland voor de nieuwe veteranenkolonie Valentia, die op die manier heel snel kon 
uitgroeien tot een echte stad. De stichting van Valentia betekende voor de Iberische stam van de 
Edetani dan ook een serieuze inkrimping van hun gebied en hun invloed. De ligging van Valentia 
was door de Romeinen ook niet zomaar gekozen: het lag precies in het midden tussen de twee 

                                                             
442 Carmen Aranegui Gascó, “La primera imagen urbana,” in La ciudad de Valencia: historia, geografía y 
arte de la ciudad de Valencia, ed. Jorge Hermosilla Pla (Valencia: Universitat de València, 2009): 66-70. 
443 José Luis Jiménez Salvador, “Una nueva imagen urbana,” in La ciudad de Valencia: historia, geografía y 
arte de la ciudad de Valencia, ed. Jorge Hermosilla Pla (Valencia: Universitat de València, 2009): 92-100. 
444 Albert Ribera i Lacomba en José Luis Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” in Ciudades 
Romanas Valencianas. Actas de las Jornadas sobre Ciudades Romanas Valencianas. Actualidad de la 
investigación históricoarqueológica, ed. Manuel H. Olcina Domenech (Alicante: MARQ Museo Arqueológico 
de Alicante, 2014), 157-60. 

FIGUUR 8: GERECONSTRUEERDE KAART VAN HET OUDE VALENTIA. U ZIET VOORAL HOE BELANGRIJK 
DE ROL VAN WATER WAS. KOMT UIT: JIMÉNEZ SALVADOR, “UNA NUEVA IMAGEN URBANA,” 94. 
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grootste (en op dat moment de enige twee écht Romeinse) steden aan de oostkust, Tarraco en 
Carthago Nova.445  

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

De eerste bezorgdheid van de stadsontwikkeling was alvast defensief gericht: de oprichting van 
een stadsomwalling was daarom één van de eerste verstedelijkingsverschijnselen in Valentia. 
Het woordgebruik van Titus Livius446, die Valentia als oppidum omschreef, toont dat in zekere 
zin ook aan, omdat het woord oppidum vooral een omwalling inhoudt. Epigrafisch gezien wordt 
de omwalling ook aangetoond met de vermelding van een Porta Sucronensis, weliswaar in een 
inscriptie447 die een veel latere datering kent in de Keizertijd.448 Van euergetische constructies 
met betrekking tot die stadsmuren, of van andere epigrafische bewijzen die op euergetische 
daden wijzen, is er echter geen spoor, wellicht deels omdat de stadsmuren veel moeilijker op te 
graven zijn omwille van de moderne bebouwing, maar ook deels omdat euergetisme toen nog 
niet echt op gang was gekomen in de regio.  

Op de Almoinasite kennen we uit de Late Republiek onder andere twee insulae, een horreum, 
verschillende tabernae, thermen, een sanctuarium dat misschien gewijd was aan Asklepios, en 
een deeltje van het Forum. Qua architectuur hadden alle gebouwen duidelijke Italische 
kenmerken, in tegenstelling tot de andere steden in de buurt, die nog heel erg Iberisch waren 
tijdens de Late Republiek; dat verschil is natuurlijk te wijten aan het karakter van de kolonie, die 
vanaf het begin van haar stichting helemaal Romeins werd bewoond en opgebouwd. De meeste 
van die bouwwerken op de Almoinasite werden in 75 v.o.t. grotendeels verwoest bij de 
Sertoriaanse Oorlog.449  

Het laatrepublikeinse Forum in Valentia biedt ons eigenlijk heel weinig monumentale 
overblijfselen. Alleen een aantal andere archeologische resten (zoals handelswaren), wat resten 
die decoratief gezien gelinkt kunnen worden aan een Forumtempel, en de geografie van de open 
plaats in de stadsstructuur wijzen op de locatie van het Forum. We kunnen echter op geen 
enkele piste steunen om de typische forumgebouwen te vinden: de mogelijke aanwezigheid van 
een laatrepublikeinse basilica is al zeer precair, misschien omdat dit in deze regio nog niet tot de 
standaard hoorde van een Forum rond die tijd, en ook van de curia kunnen we geen exacte 
locatie bepalen. We weten enkel dat er aan de oostkant vier tabernae waren, die wellicht eerder 
een administratieve dan een commerciële functie hadden op het republikeins Forum. Van 
euergetisme lijkt al helemaal geen sprake.450 

Over de republikeinse thermen, die middenin het centrum van de kolonie lagen, valt ook wel wat 
te zeggen. Het complex is niet alleen het best bewaarde bouwwerk uit deze laatrepublikeinse 
stad, in heel Hispania zijn bovendien enkel de thermen in Iluro (Mataró, Catalonië) en die van de 
site van La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Aragón) qua datering ongeveer zo oud als die van 
Valentia.451 Die van Valentia zijn de oudste van het hele Iberische Schiereiland, gebouwd enkele 
jaren na de stichting van de stad in 138 v.o.t., en ze tonen het beste bewijs voor de vroege 

                                                             
445 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 146. 
446 Titus Livius, Periocha, 55. 
447 IRPV, V: n°46.; CIL II, 3747; CIL II²/14, 33. 
448 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 147. 
449 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 147-51. 
450 María Isabel Escrivà Chover, José Luis Jiménez Salvador en Albert Ribera i Lacomba, “La curia y la 
basílica de Valentia,” in Las sedes de los “ordines decurionum” en Hispania: Análisis arquitectónico y modelo 
tipológico, eds. Begoña Soler Huertas et al. (Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida, 2013): 55-6. 
451 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 148. 
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koloniale roots van de stad. Hoewel het complex bijzonder interessant is op archeologisch vlak 
om laatrepublikeins Valentia beter te kunnen bestuderen, iets wat uitgebreid in een 
archeologisch werk van Carmen Marín Jordá en Albert Ribera i Lacomba aan bod komt452, 
kennen we geen enkele inscriptie die te linken valt aan deze thermen, laat staan dat we weten 
wie het gebouw gefinancierd heeft. Meer nog: we hebben in het algemeen (nog) geen enkele 
monumentale inscriptie uit de laatrepublikeinse periode van Valentia. De inscripties in de stad 
beginnen pas vanaf de vroege Keizertijd op te komen. Misschien komt dat door de enorme 
verwoestingen in de stad als gevolg van de Sertoriaanse Oorlog, maar misschien ook omdat de 
epigrafische (en zeker de euergetische) tradities pas later echt op gang kwamen. 

Verschillende archeologische signalen tonen aan dat de stad pas vanaf het begin van de 1e eeuw 
o.t. weer herbevolkt werd, weliswaar met een dubbele omvang ten opzichte van de 
laatrepublikeinse stad. Daarna was het wachten tot de regeerperiodes van Claudius en Nero op 
nieuwe grote urbanistische impulsen, die echter ook veel vaker uitgedrukt werden in inscripties. 
De Flaviërs gingen op dat elan verder en gebruikten bijvoorbeeld marmer om de grandeur van 
de stad nog verder op te waarderen. Tijdens deze monumentaliseringsperiode halverwege de 1e 
eeuw o.t. werd het oude Forum opnieuw opgebouwd en uitgebreid, kwam er een aquaduct, was 
er zelfs een rioleringsstelsel, werden de havenfaciliteiten in het noorden langs de rivier 
uitgebouwd, en aan het begin van de 2e eeuw o.t. werd ook nog een Circus gebouwd. De meeste 

van die bouwwerken zijn pas tijdens de 
voorbije 30 jaar (deels) opgegraven en 
bestudeerd.453 

Het Forum uit het Principaat is alvast op 
dezelfde locatie als het oude republikeinse 
Forum gebleven, maar het biedt ons wel 
heel wat meer monumentale overblijfselen. 
Aangezien nog steeds slechts een klein 
zuidoostelijk deeltje van het Forum 
vandaag de dag opgegraven is (zie figuur 8, 
de rest ligt buiten de Almoinasite en zit 
onder de huidige basiliek en de moderne 
stadsbebouwing), blijft het toch moeilijk 
om de volledige situatie weer te geven, 
zowel voor het eerste laatrepublikeinse 
Forum als voor het latere Forum uit het 
Principaat. In elk geval vinden we nu wel 
duidelijke resten van de basilica, aan de 
korte zuidkant van het Forum, wat erop 
wijst dat de Forumtempel aan de 
tegenovergestelde (nog niet opgegraven) 
noordkant moet gelegen hebben.454 Dankzij 
een monumentale inscriptie455 op een poort 

                                                             
452 Carmen Marín Jordá en Albert Ribera i Lacomba, “Las termas de la época romana republicana de 
l’Almoina (Valencia),” Quaderns de Difusió Arqueològica 7 (2009): 1-39. 
453 Jiménez Salvador, “Una nueva imagen urbana,” 92-100; Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La 
imagen urbana de Valentia,” 151-7. 
454 Jorge Morín de Pablos en Albert Ribera i Lacomba, “Los foros de Valentia y Ercavica. Dos modelos de 
crisis urbana a finales del Alto Imperio,” in Urbanisme civique en temps de crise. Les espaces publics 
d’Hispanie et de l’Occident romain entre les IIe et IVe s., eds. Laurent Brassous en Alejandro Quevedo 
Sánchez (Madrid: Casa de Velázquez, 2015): 106-7. 
455 IRPV, V: n°44.; AE 2007, 815.; HEp 9 (1999), 585a; HEp 16 (2007), 578. 

FIGUUR 9: RECONSTRUCTIE VAN HET FORUM VAN 
VALENTIA. HET DONKERE DEEL IS DE OPGEGRAVEN 
ALMOÍNASITE, DE REST LIGT NOG ONDER DE 
MODERNE BEBOUWING. KOMT UIT: MORÍN DE 
PABLOS EN RIBERA I LACOMBA, “LOS FOROS DE 
VALENTIA Y ERCAVICA ,” 106. 
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van een apart gebouwtje tussen de basilica en de curia, interpreteren de meeste historici en 
archeologen dat gebouwtje als een Aedes Augusti. Vanwege de locatie, structuur en datering van 
het gebouw tijdens de Flavische dynastie is dat wellicht ook de meest logische verklaring.456 
Toch gaan er zeker nog steeds andere stemmen op, die het gebouw eerder als een tempel voor 
de nimfen zien.457 In elk geval valt dat niet af te leiden uit de tekst, waarin de gereconstrueerde 
delen tussen vierkante haakjes hoogst speculatief zijn: 

[Templum Nympharum (?) ita uti ex]cultum est cum suis ornamentis 
[L(ucius) Fabius L(uci) f(ilius) Gal(eria tribu) ---]s Edetanus suo et L(uci) Fabi
  Fabiani 
[fili sui nomine de sua pe]cunia fecit idemque dedicavit 

Zoals de tekst suggereert, gaat het dus wel in elk geval om een duidelijke euergetische 
constructie, waarbij zowel het gebouw als de decoraties betaald werden door de twee 
hoofdpersonages: ene L. Fabius Fabianus en een personage waarvan we enkel de origo 
“Edetanus” kennen. De reconstructie van de tekst is moeilijk, waardoor niet heel veel af te leiden 
valt met betrekking tot de personages, eventuele ambten of sociale posities, of details over het 
bouwwerk. Het euergetische karakter van de inscriptie lijkt echter wel duidelijk dankzij de 
eindformule.458 

Op het Forum ligt vervolgens dus ook nog de curia in het opgegraven zuidoostelijk deel, hoewel 
er hier toch een discussie over open blijft: Valentia lijkt twee groepen elites gehad te hebben, de 
“Valentini veterani et veteres” (de oorlogsveteranen enerzijds en de koloniale stichters 
anderzijds, zie verder voor specifieke uitleg), waardoor niet uit te sluiten valt dat elk van beide 
groepen een eigen gebouw had. Qua inscripties blijven we echter alweer op onze honger zitten: 
naast de monumentale inscriptie van de Aedes Augusti, komt slechts één inscriptie uit de 1e 
eeuw o.t. en nog een andere uit de 2e eeuw o.t. Alle andere inscripties dateren al uit de 3e eeuw 
o.t.459 

Een andere monumentale weldaad staat op een inscriptie460 met een herstelling aan een 
aquaduct als voorwerp. Dit is de inscriptie die de Porta Sucronensis vermeldt, aangezien het 
aquaduct langs die Porta Sucronensis de stad binnenliep. De inscriptie is vrij fragmentarisch, 
wat de reconstructie van de tekst en van de historische informatie over zowel de weldoener als 
het aquaduct moeilijk maakt. Alleen een deel van de (frequente) nomen Iulius is bewaard met 
betrekking tot de identiteit van de weldoener.461 

Verder is er nog het Circus, dat vooral met zijn aanwezigheid het hoogtepunt van Valentia 
tijdens de eerste helft van de 2e eeuw o.t. aantoont. Een spektakelgebouw van dergelijke omvang 
moet volgens Ribera i Lacomba namelijk de status van de stad in die periode aangetoond 
hebben.462 Over inscripties of over wie het circus bekostigd heeft spreekt Ribera i Lacomba 
helaas niet; hij houdt het bij een archeologische reconstructie van het gebouw. 

                                                             
456 Escrivà Chover, Jiménez Salvador en Ribera i Lacomba, “La curia y la basílica de Valentia,” 59-60. 
457 Josep Corell i Vicent en Xavier Gómez i Font, “Dos inscripciones monumentales del foro de Valentia,” in 
Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: provinciae imperii romani 
inscriptionibus descriptae, eds. Marc Mayer Olivé, Giulia Baratta en Alejandra Guzmán Almagro (Barcelona: 
Institut d’estudis catalans, 2007): 321-4. 
458 Ferran Arasa i Gil, “Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia,” Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, 
Historia Antigua 25 (2012): 293-4. 
459 Morín de Pablos en Ribera i Lacomba, “Los foros de Valentia y Ercavica,” 107-8. 
460 IRPV, V: n°46. 
461 Arasa i Gil, “Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia,” 297. 
462 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 155. 
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PERSONAGES 

Uit de Laatrepublikeinse periode kennen we vooral enkele monetaire magistraten. De munten 
hebben verschillende heel typische Romeinse kenmerken, die het sterke Italische gehalte van de 
kolonie heel goed aantonen in een periode waarin de muntslag nog voornamelijk Iberisch was in 
de rest van Hispania. Ook de Italische namen van de magistraten zelf zijn in het algemeen heel 
zeldzaam, waardoor ze gemakkelijk gelinkt kunnen worden aan specifieke regio’s of steden op 
het Italiaanse vasteland, wat hun koloniale band opnieuw aantoont.463  

Iets wat verder meteen opviel bij de bespreking van de curia, maar wat op zich niet heel 
uitzonderlijk is in Hispania, is dat de ordo decurionum van Valentia waarschijnlijk bestond uit 
twee groepen die elk een eigen hoofdzetel zouden gehad hebben: de Valentini veterani et veteres. 
De eerste groep, de “veterani”, zou dan refereren aan een groep veteranen die zich in een tweede 
fase vestigden in de stad, terwijl de “veteres” de afstammelingen zouden geweest zijn van de 
eerste stichters van de stad maar van wie de oorsprong echter niet helemaal gekend is. Dat 
theoretisch onderscheid wordt echter niet door iedereen ondersteund, waardoor de echte 
betekenis van de twee groepen onduidelijk blijft. Wat we wel zeker weten is dat minstens een 
tiental inscripties uit de 2e en 3e eeuw o.t. de formule “Valentini veterani et veteres” expliciet 
vermelden. De twee groepen staan daarbij ook altijd in dezelfde volgorde, wat er kan op wijzen 
dat de veterani iets belangrijker werden beschouwd dan de veteres.464 Welk effect deze 
tweedeling had op de euergetische tradities, is echter veel moeilijker te achterhalen wegens het 
relatief gebrek aan relevante inscripties. In elk geval kan dit wel wijzen op een hevige 
concurrentiestrijd tussen beide groepen. 

De inscriptie465 die bovenaan de poort stond van een gebouwtje dat wellicht een Aedes Augusti 
was, is één van de weinige inscripties uit Valentia die op het eerste zicht een typisch euergetisch 
karakter tonen. Helaas is de inscriptie behoorlijk fragmentair, omdat die in een aantal stukken is 
gebroken maar vooral ook omdat de linkerkant ontbreekt, waardoor we de hoofdpersonages 
slechts gedeeltelijk kunnen reconstrueren. Van het eerste personage is enkel z’n lokale origo 
bekend, namelijk “Edetanus”, terwijl het tweede personage een heel typische, frequente naam 
heeft (Lucius Fabius Fabianus) zonder dat er bijvoorbeeld een ambt wordt vermeld. Heel veel 
relevante informatie kunnen we er dus niet uit halen. De nomen Fabius is één van de meest 
frequente in Hispania en komt bijvoorbeeld ook veelvuldig voor in naburige steden zoals 
Saetabis en Saguntum.466 Een artikel van Corell i Vicent en Gómez i Font geeft het eerste 
personage autochtone roots bij de Edetani, ziet het tweede personage als de zoon van de tweede, 
en ziet deze euergetische daad dan als een typisch geval van een poging om sociale promotie te 
maken via euergetisme.467 Arasa i Gil weerlegde die theorie, vooral omdat Corell i Vicent en 
Gómez i Font volgens hem ook nog andere fouten maakten, vooral in de functie van het gebouw 
en de werkelijke grootte van de inscriptie. Volgens Arasa i Gil is hun denkpiste namelijk 
gebaseerd op de hypothetisch langere reconstructie van de tekst dan dat het in werkelijkheid 
mogelijk is.468 

De inscriptie469 van het herstelde aquaduct toont een hoofdpersonage dat tot de Iulii behoorde, 
één van de meest geattesteerde families uit de stad met 13 vermeldingen in totaal. Enkelen van 

                                                             
463 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 151. 
464 Escrivà Chover, Jiménez Salvador en Ribera i Lacomba, “La curia y la basílica de Valentia,” 56-7.; Morín 
de Pablos en Ribera i Lacomba, “Los foros de Valentia y Ercavica,” 106. 
465 IRPV, V: n°44. 
466 Arasa i Gil, “Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia,” 293. 
467 Corell i Vicent en Gómez i Font, “Dos inscripciones monumentales del foro de Valentia,” 321-5. 
468 Arasa i Gil, “Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia,” 293-4. 
469 IRPV, V: n°46. 
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hen bekleedden lokale magistraturen, maar aangezien de inscriptie waarvan sprake behoorlijk 
fragmentarisch is weten we niet al te veel over deze weldoener.470 

Verder moet er nog een inscriptie471 vermeld worden waarbij het voorwerp helaas niet vermeld 
wordt en er verder ook niks over geweten is, maar waarbij het personage en de formule wel 
mooie voorbeelden vormen van wat we ook al in Carthago Nova gezien hebben. 

Q(uintus) Sertorius Q(uinti) lib(ertus) 
Abascantus sevir Aug(ustalis) 
d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) 
[i]demque dedicavit 

Een vrijgelatene Quintus Sertorius Quinti Abascantus voerde dus namelijk het religieus ambt 
van “sevir augustalis” uit en betaalde met zijn eigen geld de constructie (of herstelling) en 
dedicatie van wellicht een religieus monument. Hier is, in tegenstelling tot in Carthago Nova, 
echter geen collegium te bespeuren, maar de gelijkenis met de inscriptie met de sevir Augustalis 
Marcus Popillius Onyxs uit Lucentum in de hoofdrol is wel opmerkelijk. Vooral te benadrukken 
is het feit dat vrijgelatenen dus ook hier in een veteranenkolonie aan euergetisme konden doen 
en zichzelf waarschijnlijk op die manier sociaal konden opwerken. 

 

SAGUNTUM (SAGUNTO) 

Saguntum (vandaag de dag refereert de stadsnaam Sagunto nog steeds naar de oude roots) 
kennen we natuurlijk vooral als de Iberische stad die Hannibal rond 219 v.o.t. belegerde, wat 
uiteindelijk de Tweede Punische Oorlog ontketende. De meeste klassieke auteurs refereren dan 
ook naar de stad in het licht van die befaamde periode in de geschiedenis. Saguntum was al 
langer een bloeiende Iberische havenstad, oorspronkelijk weliswaar met de Iberische naam 
“Arse”, gebouwd op een heuveltop nabij de monding van een klein riviertje dat vandaag de naam 
Palancia draagt. Vooral de wijnbouw en -handel was er populair en leverde welvaart op binnen 
de stad. Na de herovering door de Romeinen was het twee eeuwen wachten tot de stad de status 
van municipium kreeg, tijdens de heerschappij van keizer Augustus. Na de invasies van de 5e 
eeuw o.t. kreeg de stad een andere naam (Murbiter / Murviedro / Morvedre), maar in de 19e 
eeuw werd beslist om (een variant van) de oude Romeinse naam Sagunto terug aan te nemen.472  

De promotie van de stad tot een Romeins municipium liet dus toch wel een tijdje op zich 
wachten. Twee eeuwen is behoorlijk lang voor een bloeiende stad die een bijzonder belangrijke 
rol vervulde in het militaire succes van Rome tijdens de Tweede Punische Oorlog en in de 
historische verhalen die bewaard zijn gebleven. Daar kunnen verschillende verklaringen voor 
zijn, die elkaar bovendien niet uitsluiten: de antieke auteurs kunnen de stad bijvoorbeeld sterk 
oververheerlijkt hebben in hun relaas, terwijl de politieke rol van de stad in realiteit misschien 
veel minder glamoureus en krachtig was.473 Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de lokale Iberische 
bevolking amper affiniteit voelde met de Romeinse cultuur en het beleidsniveau, en daardoor 
hun eigen tradities bleef uitvoeren zonder echte permanente monumentalisering. Of de 

                                                             
470 Arasa i Gil, “Apuntes sobre la epigrafía romana de Valentia,” 297. 
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(aankomende) overgang van Late Republiek naar het Principaat kon ervoor gezorgd hebben dat 
de lokale elites, zowel de autochtone als de Italische kolonisten, nieuwe politieke kansen zagen 
en daarom dán pas hun rijkdommen aanwendden om te investeren in de monumentalisering 
van de stad. De aan- of afwezigheid van euergetische inscripties uit de Late Republiek en Vroege 
Keizertijd kunnen ons hopelijk een stapje dichter bij een antwoord op die kwestie brengen. 

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

Saguntum is alvast wel opnieuw een heel goed voorbeeld van een transformatie van een Iberisch 
oppidum tot een Romeins municipium tijdens het begin van het Principaat. Tussen de 
archeologische overblijfselen kunnen we onder andere stadsmuren van verschillende periodes, 
een tempel, havenfaciliteiten, een Forum, een Romeins theater en een Circus vinden, waarvan de 
meeste bouwwerken geconstrueerd zijn tijdens een grote monumentaliseringsperiode net na de 
promotie tot municipium ten tijde van keizer Augustus.474 

Opgravingen die de laatste paar decennia zijn uitgevoerd op een deel van de stadsmuren nabij 
het huidige kasteel op de heuveltop, tonen ons alvast duidelijke sporen van reconstructies van 
na de Tweede Punische Oorlog, maar ook van andere reconstructies uit het begin van de 1e eeuw 
v.o.t., wellicht met betrekking tot de burgeroorlogen waarbij de generaal Quintus Sertorius 
betrokken was. Een deel van die reconstructies heeft ook betrekking op een Romeins-
Republikeinse toren die deel uitmaakte van de stadsomwalling.475 In de beschrijving van 
Aranegui Gascó wordt echter geen gewag gemaakt van inscripties of euergetische daden: 
misschien komt dit omdat de auteur op een voornamelijk archeologische manier schrijft, maar 
waarschijnlijk ook gewoon omdat euergetisme toen (nog) niet gebruikelijk was in deze 
specifieke stedelijke context, of toch zeker niet in de zin dat euergetisme het uitvaardigen van 
een publieke inscriptie impliceert.  

Er is wel een latere inscriptie476 met betrekking tot de herstelling van de stadsmuren en 
bijhorende torentjes, te dateren ten tijde van keizer Augustus. De reconstructie toont in elk geval 
wel opnieuw de heel typische formule: 

[-] Ful[vius - f(ilius)] Titinian(us) 
C(aius) Lucilius L(uci) f(ilius) 
IIvir[i] ex d(ecreto) d(ecurionum) 
turris et mur[o]s 
refic(iendos) co[er(averunt)] 

Alternatieve versie van regel 1: 

[C(aius)] F(abius) C(ai) [f(ilius)] Titinian(us) 

Het voorwerp (“turris et muros”) is dus behoorlijk duidelijk, en de eindformule is dat ook. Qua 
personages zien we dat de twee duoviri van het moment prominent in de nominatief genoteerd 
staan, maar dat er ook vermeld wordt dat de herstelling op bevel van de decuriones besteld 
werd. Het is dus niet helemaal duidelijk of deze inscriptie een euergetische weldaad toont of 
niet, maar volgens mij valt die mogelijkheid niet meteen uit te sluiten. 

Het allereerste duidelijk Romeinse bouwwerk is een kleine Republikeinse tempel die aan het 
begin van de 2e eeuw v.o.t. gebouwd werd, een beetje ten oosten van de oude stadsommuring op 
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de heuveltop. In die tijd verschenen de eerste publicani, en kregen de eerste lokale elitaire 
families Romeins burgerschap. Aangezien er opnieuw geen euergetische inscripties bij 
betrokken zijn, kunnen we geen uitsluitsel brengen over de financiering van de tempel. Toch is 
het duidelijk dat de Romeinse culturele invloed hier begint toe te nemen.477 Die invloed werd 
wellicht gesteund en versterkt door de eerste structurele uitbouw van havenfaciliteiten, die 
tegelijkertijd plaatsvond net na de Tweede Punische Oorlog.478 

Die allereerste Romeinse tempel vormde het ideale startpunt om vanaf het einde van de 
Republiek op die locatie het Forum te beginnen uitbouwen. Een inscriptie479 met ene Cnaeus 
Baebius Geminus in de hoofdrol toont alvast aan dat hij de volledige constructie van het Forum 
financierde, of toch op z’n minst de pavimentum van het plein, dat sinds 1987 werd opgegraven. 
De inscriptie zelf was gemaakt met bronzen letters en had een lengte van maar liefst 40 meter op 
de grond van het Forum. Op die manier was de tekst meer dan duidelijk zichtbaar en had het op 
die manier een grote impact op eender wie op het Forum liep. De status van de weldoener moet 
dan ook groot geweest zijn.480 Het gaat hier om één van de grootste en meest belangrijke 
(euergetische) inscripties uit Saguntum. Deze inscriptie bestaat uit maar liefst 12 verschillende 
blokken, die op verschillende momenten gevonden zijn, wat de interpretatie ervan uiteraard 
bijzonder bemoeilijkt.481 

Het Forum op zich was gebaseerd op een ander model dan dat van Valentia, wellicht omwille 
van een praktisch gebruik van de andere geografische omstandigheden. De basilica stond zo 
bijvoorbeeld aan de lange westkant in Saguntum in plaats van aan een korte zijde.482 Ook de 
vroegkeizerlijke curia is recent al uitgebreid historiografisch besproken, door Aranegui Gascó en 
Jiménez Salvador, maar opnieuw op een archeologische manier zonder euergetische 
inscripties.483 

Verder vormt het theater van Saguntum ook nog een opmerkelijk bouwwerk: het is (voorlopig?) 
het enige Romeins theater dat in de ruime regio rond de grootstad Valencia teruggevonden is. 
Voor de rest heeft het wel heel wat standaardkenmerken: het maakt bijvoorbeeld zoals zo vaak 
gebruik van een natuurlijke helling, meerbepaald die van de heuvel waarop de Iberische 
vestiging stond en waarop vandaag het kasteel staat. Het theater in Saguntum werd al in 1896 
opgenomen in de lijst van historisch erfgoed, maar toch was het monument nog onderwerp van 
hevige kritiek en discussie. Op het eind van de 20e eeuw werden grote delen van het theater 
namelijk gereconstrueerd (onder andere het scaenae frons) om het toeristisch en cultureel open 
te stellen voor hedendaagse voorstellingen.484 De locatie tussen de heuveltop en het dal van de 
rivier Palencia zorgt er alvast voor dat het theater, in tegenstelling tot in andere steden zoals 
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verschillende steden in Baetica, maar ook Carthago Nova en Segobriga (cfr. infra), vlakbij het 
forum lag. Dat zou kunnen wijzen op een unitair monumentaliseringsproject in Saguntum, 
waarbij zowel het forum, het theater als andere publieke gebouwen in de buurt rond dezelfde 
periode gebouwd werden tijdens de regering van keizer Augustus.485 De onduidelijkheid over de 
datering blijft echter voortduren, want onder andere Hernánez (et alii) dateren het theater 
bijvoorbeeld in een latere periode van de 1e eeuw o.t. Tot 1990 waren er bovendien alvast nog 
geen inscripties te linken aan het theater.486 

Het Romeins Circus van Saguntum bevond zich vlak naast de rivier in de suburbium van de stad, 
zoals dat vaak het geval is bij circi,  buiten het ommuurde centrum dat op de heuvel lag. Helaas 
werd het Circus in de 20e eeuw niet beschouwd als beschermd monument, sterker nog, in de 
jaren 1960 werd het vrijgegeven als bouwgrond, waardoor het grootste deel vandaag uit het 
straatbeeld verdwenen is. Gelukkig kennen we het circus wel via oudere studies, aangezien de 
aanwezigheid van het Circus dan wel al gekend was, maar bijvoorbeeld ook via luchtfoto’s die 
Italiaanse militaire vliegtuigen gemaakt hebben rond de periode van de bombardementen op de 
stad in de Spaanse Burgeroorlog.487 Deels omwille van het feit dat het gebouw dus niet 
opgegraven is, hebben we dus ook hier geen euergetische inscripties tot onzer beschikking. Het 
Circus is wel interessant in die zin dat het monumentale gebouw er effectief gebouwd werd in de 
eerste helft van de 2e eeuw o.t. (niet elke stad had een Circus), maar ook om de (eerdere) 
uitbreiding van de stad naar het lagere gedeelte bij de rivier relatief te kunnen dateren.488 

Ook het feit dat dit Circus tegelijk met het Circus in het naburige Valentia gebouwd werd, is 
uiterst interessant. Het kan een teken van concurrentie en rivaliteit zijn tussen twee steden die 
zich op relatief korte afstand van elkaar bevonden.489 

Het epigrafisch register biedt ons op het eerste zicht dus een vrij beperkt beeld van euergetisme 
in de stad: enkel de belangrijkste, meest centrale monumentale constructies die ten tijde van de 
promotie van de stad tot municipium gebouwd werden, lijken enkele euergetische bewijzen te 
tonen. Misschien valt dat wel te verklaren via de identiteit van de euergeten? 

 

PERSONAGES 

Het feit dat beide stadsnamen (het Iberische “Arse” en het Latijnse “Saguntum”) na de 
herovering door de Romeinen nog lange tijd samen verschijnen op bijvoorbeeld numismatische 
bronnen, toont ons misschien dat de bevolking in de stad in twee etnische groepen op te delen 
valt, een autochtone Iberische groep en een groep Italische kolonisten, al toont het wellicht 
vooral de voorzichtigheid aan die de Romeinen hanteerden in het geval van een 
naamsverandering van een stad.490 Toch is de opdeling binnen Saguntum tussen een eerder 

                                                             
485 José Luis Jiménez Salvador, “Teatro y desarrollo monumental urbano en Hispania,” Cuadernos de 
Arquitectura Romana: Teatros Romanos de Hispania 2 (1993): 227-31. 
486 Emilia Hernández Hervás et al., “El teatro romano de Sagunto,” Cuadernos de Arquitectura Romana: 
Teatros Romanos de Hispania 2 (1993): 25-6.  
487 José Manuel Melchor Monserrat et al., “Nuevas aportaciones al conocimiento del circo romano de 
Sagunto y su entorno monumental,” in Tarraco Biennal: Actes 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món 
Antic. La glòria del circ, curses de carros i competicions circenses: in memoriam Xavier Dupré i Raventós. 
Tarragona, 16-19 de novembre de 2016, ed. Jordi López Vilar (Tarragona: Fundació Privada Mútua 
Catalana, 2017), 155-60. 
488 Emilia Hernández Hervás, Monserrat López Piñol en Ignacio Pascual Buyé, “La implantación del circo 
en el área suburbana de Saguntum,” Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 29 
(1995): 227-30. 
489 Ribera i Lacomba en Jiménez Salvador, “La imagen urbana de Valentia,” 155. 
490 Aranegui Gascó, “Saguntum,” 108-9. 
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Iberische groep en een voornamelijk Italische groep wellicht nog steeds (deels) aanwezig tijdens 
de Romeinse monumentalisering van de stad ten tijde van keizer Augustus. Komt die opdeling 
ook terug in de euergetische praktijk? 

Saguntum vertoont op één vlak alvast een heel gelijkaardige trend ten opzichte van de andere 
steden in de buurt: een heel beperkt aantal families bekleedden de lokale politieke en religieuze 
ambten, kregen publieke honores en voerden daarvoor (/daardoor) ook euergetische daden 
uit.491 

Slechts één492 van de 26 gekende lokale magistraten in Saguntum is niet oorspronkelijk uit de 
stad zelf afkomstig, ene “C. Cornelius Maxim[us] Valent(inus)”, en zelfs die komt uit de nabije 
omgeving. Hij kwam uit een duidelijk elitaire familie uit het naburige Valentia en werd in 
Saguntum gekozen als aedilis en duovir, wellicht omdat hij de echtgenoot was van een 
inwoonster met de naam Fabia Marcellina, zijn “uxor Sagunt(ina)”.493 Hij voerde echter geen 
euergetische daden uit, of we hebben op z’n minst toch geen bewijzen die tot ons overgeleverd 
zijn.  

Verder kennen we zeker zes Aemilii en Baebii, vijf Fabii en Valerii, minstens twee Calpurnii, twee 
Caecilii en ook Sempronii die een lokaal ambt bekleedden. Zeker van de Baebii weten we dat ze 
aan het begin van het Principaat de machtigste familie waren in Saguntum en verschillende 
euergetische daden hebben verricht.494 Het valt dan ook niet te verwonderen dat zij de 
hoofdpersonages vormen op de bekendste euergetische inscriptie495 van Saguntum. Het waren 
ook de Baebii die later meerdere senatoren afvaardigden.496 Eén familielid van de Fabii is 
bijvoorbeeld de duovir die toezicht hield op (of een weldaad uitvoerde met betrekking tot) de 
herstelling van de stadstorens en –muren ten tijde van keizer Augustus. 

Zoals we gezien hebben in het deeltje over Carthago Nova speelden ook de Popillii een 
belangrijke rol in Saguntum: 13 van de in totaal 28 in Hispania gekende inscripties met 
(varianten van) de naam komen uit de stad en haar nabije omgeving.497  

                                                             
491 Melchor Gil, Evergetismo en la hispania romana, 123. 
492 ELSag, n°55; IRPV, I: n°62.; CIL II²/14, 358.; AE 1955, 162; HAE, 510. 
493 Geza Alföldy, “Drei städtische Eliten in römischen Hispanien,” Gerión. Revista de Historia Antigua  2 
(1984): 213. 
494 Alföldy, “Drei städtische Eliten,” 214. 
495 ELSag, n°64. 
496 Alföldy, Los Baebii De Saguntum, 5-6. 
497 Abascal Palazón en Ramallo Asensio, La Ciudad De Carthago Nova, 95-6. 
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HOOFDSTUK 7: 
ROMEINSE STEDEN IN HET BINNENLAND 

Zoals gezegd keren we in dit hoofdstuk dus deels terug, om vanuit Carthago Nova in 
noordwestelijke richting het binnenland in te trekken, maar we blijven natuurlijk wel in het 
zuidelijk deel van Hispania Citerior. De twee besproken steden in dit hoofdstuk zijn Ilunum 
(Tolmo de Minateda, Hellín) en Segobriga (Saelices). Ze liggen alletwee in de huidige regio 
Castillo-La Mancha: de overblijfselen van Ilunum komen we eerst tegen en liggen nog net binnen 
die regio en binnen de provincie Albacete, terwijl Segobriga al een stuk dichter bij Madrid te 
vinden is, in het westen van de huidige provincie Cuenca. Ilunum bevond zich op een belangrijk 
kruispunt van Romeinse wegen, maar ook van Iberische culturen, terwijl Segobriga op de rand 
ligt van het gebied waar de Keltiberiërs zich bevonden. 

 

ILUNUM (TOLMO DE MINATEDA, HELLÍN) 

De eerste stad in het ‘binnenland’ die we gaan bespreken is dus Ilunum, en vormt eigenlijk een 
beetje een merkwaardig geval. Het is namelijk “bijna zeker”498, maar tot op vandaag dus nog 
steeds niet 100%, dat deze stad zich op een opvallende, hoge alleenstaande rots bevond die 
vandaag de naam “El Tolmo de Minateda” draagt. Die rots ligt in de buurt van het kleine stadje 
Hellín aan de rand van de Spaanse provincie Albacete. Sillières veronderstelde in 1982 wel al dat 
Ilunum zich op de Tolma de Minateda bevond499, maar pas in 1988 werden archeologische 
opgravingen gestart op de rots, nadat hevige regenval tijdens de herfst van 1987 een deel van de 
trog genaamd “El Regueron” wegspoelde en verwoestte500; daarbij kwamen onbekende 
brokstukken tevoorschijn, waaronder ook de delen van een grote monumentale Romeinse 
inscriptie501. De Universidad de Alicante en het Museo Arqueológico de Albacete leiden de 
projecten rond de opgravingen sindsdien, met onder andere de medewerking van lokale 
specialisten als Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo Parras en Pablo 
Cánovas Guillén. Vanwege het gebrek aan moderne bebouwing lijkt het gemakkelijk  om goeie 
gedetailleerde opgravingen te doen op de locatie, maar vanwege een sterke Visigotische 
aanwezigheid en de moeilijke geografische kenmerken is het toch niet zo evident. In elk geval ga 
ik er in de verdere bespreking van dit deeltje vanuit dat Ilunum zich wel degelijk op de Tolmo de 
Minateda bevond, ook al is dat dus nog niet 100% zeker. 

We weten aan de hand van prachtige muurschilderingen in elk geval wel dat er al sinds het 
Paleolithicum mensen waren in de buurt. Over permanente bewoning weten we minder, maar 
het is wel zeker dat Iberische stammen (wellicht vooral de Bastetani) op de Tolmo de Minateda 
een bloeiend en versterkt oppidum bewoonden, geheel in lijn met de stijl van hun 
nederzettingen. Er is veel archeologisch materiaal over deze periode te vinden.502 Sinds de 
Tweede Punische Oorlog kwamen de Romeinen in het spel, waarna vooral het jaar 9 v.o.t. een 
belangrijke rol speelt in de historiografie rond de stad. De belangrijke monumentale inscriptie503 
waarvan reeds sprake, valt namelijk in dit jaar te dateren via de identificatie van de personages 

                                                             
498 Lorenzo Abad Casal, “La inscripción monumental del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y la génesis 
de un epígrafe,” Gerión. Revista de Historia Antigua 35 (2017): 639. 
499 Pierre Sillières, “Una grande route romaine menant a Carthagène: la voie Saltigi-Carthago Nova,” 
Madrider Mitteilungen 23 (1982): 247-8. 
500 Lorenzo Abad Casal et al., “El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): un proyecto de 
investigación y puesta en valor del patrimonio,” Debates de Arqueología Medieval 2 (2012): 351. 
501 AE 1996, 907.; HEp 5 (1995), 8; HEp 6 (1996), 14; AEA 69 (1996): 82-85 en 99-104. 
502 Abad Casal, Gutiérrez Lloret en Sanz Gamo, El ‘Tolmo de Minateda’: una historia, 51-76. 
503 AE 1996, 907.; HEp 5 (1995), 8; HEp 6 (1996), 14; AEA 69 (1996): 82-85 en 99-104. 
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die erop te lezen zijn (cfr. infra), maar vooral Abad linkt deze inscriptie ook met de promotie van 
Ilunum tot een municipium in hetzelfde jaar.504  

 

 

FIGUUR 10: PLANIMETRIE VAN DE OPGRAVINGEN OP DE TOLMO DE MINATEDA. DE GROTE BLAUW-
PAARSE VLEK LINKSBOVENAAN IS DE REGUERÓN, DE NAUWE EN ENIGE TOEGANGSWEG TOT DE 
VERHOOGDE ROTS. KOMT UIT: ABAD CASAL ET AL., “EL TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE, 
ESPAÑA): UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN,” 355. 

 

Ilunum lag tijdens de Romeinse periode in elk geval op een belangrijke locatie: op het kruispunt 
langs enerzijds de Romeinse weg tussen Carthago Nova en Complutum (Alcalá de Henares, een 
huidige voorstad van Madrid) en anderzijds de Romeinse weg tussen Valentia/Saetabis en 
Castulo (nabij Linares, provincie Jaén, Andalusië), een Iberoromeinse stad die eigenlijk de 

                                                             
504 Lorenzo Abad Casal, “La epigrafía del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo municipio 
romano del conventus Carthaginensis,” AEA 69 (1996): 103-4.; Abad Casal, “La inscripción monumental 
del Tolmo de Minateda,” 651. 
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toegangspoort tot Baetica was voor zij die over land vanuit de verstedelijkte oostkust 
kwamen.505   

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

Vanwege de recente start van de opgravingen (1988) en de behoorlijke fixatie op de 
reconstructie van die ene fameuze monumentale inscriptie, weten we eigenlijk behoorlijk weinig 
over de rest van de monumentalisering van de stad. De status als municipium impliceert in 
principe dat de stad ook zijn typisch Romeinse monumenten en publieke gebouwen zou moeten 
geconstrueerd hebben tijdens het begin van het Principaat. Naast de monumentale stadsmuren 
met toegangspoort in de Regueron, kennen we tot op vandaag echter alleen een necropolis, met 
wel heel wat funeraire monumenten. Van andere Romeinse constructies uit het Principaat is 
(nog) geen sprake.506 De opgravingen die vandaag in open lucht op het terrein te zien zijn, tonen 
vooral een grote Visigotische basiliek.507 Het is duidelijk dat er nog veel te leren valt uit wat de 
Tolmo de Minateda te verbergen heeft. Anderzijds is het mogelijk dat de afwezigheid van 
typische Romeinse monumenten en publieke gebouwen te wijten is aan een korte levensduur 
van de stad als municipium: de stad zou tijdens het Principaat snel verlaten geweest zijn om een 
nog onbekende reden, waardoor er dus wellicht te weinig tijd is geweest om euergetische 
tradities en bijhorende Romeinse bouwwerken te introduceren in het straatbeeld.508 

Het belang van de monumentale muurinscriptie509 binnen de stad zelf valt wel niet te 
onderschatten: aangezien dit de enige toegangsweg was tot de stad, is deze defensieve 
stadsmuur het eerste wat reizigers en andere mensen zagen wanneer ze de stad wilden 
betreden. Qua prestige kan de grote monumentale inscriptie met locatie exact op het kruispunt 
van twee belangrijke hoofdwegen dus wel tellen in het voordeel van de hoofdpersonages.510 
Vooral dat uiterlijke kenmerk doet ons ook vermoeden dat het hier om een euergetische 
weldaad, of op z’n minst om een commemoratieve inscriptie gaat waarbij de hoofdpersonages 
extra in de verf worden gezet. 

Toch is er nog een extra element toe te voegen aan het verhaal van deze wellicht 
commemoratieve inscriptie: een andere, duidelijkere euergetische inscriptie511 toont ons de 
namen van lokale magistraten die “hoc opus faciendum curaverunt”, afgekort met de letters “H O 
F C”. Als de woorden “hoc opus” inderdaad wijzen op het gedeelte van de monumentale 
toegangspoort tot de stad, waarbij deze inscriptie dan naast de grote commemoratieve inscriptie 
stond, kan dit ons aantonen wie die lokale magistraten van de stad waren die tijdens het begin 
van het Principaat en de promotie van Ilunum tot municipium deelnamen aan de 
monumentalisering van de stad (of toch minstens van de ommuring).  

 

 

 

 

                                                             
505 Abad Casal, Gutiérrez Lloret en Sanz Gamo, El ‘Tolmo de Minateda’: una historia, 27-33. 
506 Abad Casal, Gutiérrez Lloret en Sanz Gamo, El ‘Tolmo de Minateda’: una historia, 77-89. 
507 Abad Casal et al., “El Tolmo de Minateda,” 360-3. 
508 Abad Casal, “La inscripción monumental del Tolmo de Minateda,” 651-2. 
509 AE 1996, 907.; HEp 5 (1995), 8; HEp 6 (1996), 14; AEA 69 (1996): 82-85 en 99-104. 
510 Abad Casal, Gutiérrez Lloret en Sanz Gamo, El ‘Tolmo de Minateda’: una historia, 84. 
511 AE 1995, 902; AE 1996, 906; HEp 5 (1995), 9; HEp 6 (1996), 13. 
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PERSONAGES 

Wat we tot op heden weten over de hele Romeinse periode in de stadsgeschiedenis, hangt dus 
eigenlijk grotendeels af van die ene monumentale inscriptie512 die tot de stadsmuur in de 
toegangstrog van de Regueron behoort. Op de reconstructie (zie figuur 9) van die inscriptie 
vinden we verschillende namen terug, in een heel specifieke rangorde. We zien eerst de 
vermelding van de Keizer Augustus zelf, maar ook de namen van twee consuls uit het jaar 9 v.o.t. 
in de ablatief (Nero Claudio Druso en Tito Quinctio Crispino). Ten slotte is ook nog de naam L. 
Domitius Ahenobarbus te lezen, voormalig consul uit 16 v.o.t. die ten tijde van de inscriptie 
wellicht als gouverneur functioneerde. Voor de datering van die inscriptie (en daarmee ook voor 
de datering van de promotie tot municipium), baseert men zich op de identiteit van de consuls in 
de inscriptie, maar ook op de formulering “[tribunicia] potestate XV cos.”, een datering die 
overeenkomt met de tweede helft van het jaar 9 v.o.t.513 

 

 

FIGUUR 11: SCHEMATISCHE RECONSTRUCTIE VAN DE MONUMENTALE INSCRIPTIE DIE TOEBEHOORDE 
AAN DE TOEGANGSPOORT VAN ILUNUM. IN HET ROOD STAAN DE LETTERS DIE UITSTEKEND BEWAARD 
ZIJN, IN HET ZWART DE WOORDEN EN LETTERS DIE MET RELATIEVE ZEKERHEID AF TE LEIDEN 
VALLEN, EN IN HET BLAUW DE WOORDEN EN WOORDDELEN DIE NOG TER DISCUSSIE STAAN. KOMT 
UIT: ABAD CASAL, “LA INSCRIPCIÓN MONUMENTAL DEL TOLMO DE MINATEDA ,” 650. 

 

De andere euergetische inscriptie514 die in de muur gevonden werd, biedt ons dan weer meer 
informatie over lokale weldoeners die wellicht tegelijkertijd met de commemoratieve inscriptie 
hun weldaad uitvoerden. De inscriptie is op één steen neergeschreven, die bovendien goed 
bewaard is gebleven, waardoor de tekst veel gemakkelijker te analyseren valt. Ook al zegt de 
rest van de tekst misschien niet veel meer dan “hoc opus faciendum curaverunt”, toch kan vooral 
de identiteit van de personages ons wel interessante inzichten opleveren. Deze inscriptie 
bevindt zich vandaag in het Museo Comarcal de Hellín.515 

T(itus) Martiu[s ---] 
V(ibius) Fulvius Qu(i)etu[s] 
C(aius) Grattius Grattianu[s] 
IIviri h(oc) o(pus) f(aciendum) c(uraverunt) 

We zien dus eerst de naam Titus Martius, gevolgd door een lacune die eigenlijk te kort is voor 
nog een cognomen. Hierdoor valt zijn sociale of politieke rol helaas niet echt af te leiden. De 

                                                             
512 AE 1996, 907.; HEp 5 (1995), 8; HEp 6 (1996), 14; AEA 69 (1996): 82-85 en 99-104. 
513 Abad Casal, “La inscripción monumental del Tolmo de Minateda,” 647-50.; Abad Casal, “La epigrafía del 
Tolmo de Minateda,” 99-104. 
514 AE 1995, 902; AE 1996, 906; HEp 5 (1995), 9; HEp 6 (1996), 13. 
515 Abad Casal, “La epigrafía del Tolmo de Minateda,” 80. 
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andere twee namen V(ibius) Fulvius Qu(i)etus en C(aius) Grattius Grattianus volgen wel de 
formule van de tria nomina en bekleedden het ambt van duovir. Het voorkomen van de gens 
Martia zorgt in elk geval wel voor een interessante onderzoekspiste: op het Iberisch Schiereiland 
zijn ze slechts in 5 attestaties te vinden, waarvan twee in Castulo (Baetica) en de andere drie in 
het Westen van het Schiereiland. In slechts één van die gevallen wordt geen cognomen vermeld. 
De naam verschijnt wel als unieke naam in Saetabis. De gens Fulvia is veel meer verspreid, 
vooral in en rond de noordoostelijke stad Tarraco. Ze komen ook voor in Saguntum, Edeta, 
Valentia en Saetabis (5 attestaties), Lucentum én Carthago Nova. Ook de cognomen Quietus is 
gekend, hoewel de vorm zonder ‘i’ (Quetus) die hier voorkomt veel zeldzamer is en alleen 
voorkomt in Tarraco. Ook de Grattii komen veelvuldig voor in Tarraco en langs de oostkust, in 
Edeta, Saetabis en vooral in Saguntum. De cognomen Grattianus komt dan weer voor in Tarraco 
en in een klein kustplaatsje nabij Valencia dat vandaag de dag de naam Benavites draagt.516 

 

SEGOBRIGA (SAELICES) 

De laatste stad die ik hier specifiek zal bespreken is Segobriga, die van alle besproken steden ook 
het diepst in het binnenland en het verst (toch al zo’n 300-350 kilometer ten noordwesten) van 
Carthago Nova vandaan ligt. De overblijfselen van de oorspronkelijk Keltiberische stad liggen 
vandaag de dag een paar kilometer ten zuiden van Saelices, een klein stadje in de provincie 
Cuenca en niet al te ver (ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten) van de Spaanse hoofdstad 
Madrid. De stad ligt aan het begin (als je vanuit Carthago Nova komt) van het gebied van de 
Keltiberiërs en is oorspronkelijk dus ook al heel verschillend ten opzichte van de Bastetani, 
Contestani of de Edetani. Het bestaan van de stad kennen we al veel langer dankzij antieke 
auteurs zoals Plinius de Oudere, Strabo en Frontinus, maar de archeologische bewijzen lieten 
een stuk langer op zich wachten. Na de 18e-eeuwse opgraving van een Visigotische basiliek op 
het huidige terrein kwam de Real Academia de la Historia al snel tussen, waarna vooral de 
opgravingen sinds de jaren 1960 (voornamelijk onder leiding van Martín Almagro Basch) en de 
vondsten van de meest recente decennia de oude Romeinse stad blootlegden. Die laatste 
decennia werden geleid door onder andere diens zoon Martín Almagro Gorbea, de voormalige 
directeur van het Museo Arqueológico Nacional in Madrid en ook gelinkt aan de Real Academia 
de la Historia, maar ook door bijvoorbeeld Juan Manuel Abascal Palazón. Tijdens de jaren 1960 
werden zo onder andere het theater en het amfitheater systematisch opgegraven, terwijl het 
sinds 1986 vooral om het opgraven van het Forum, het Circus en een thermencomplex gaat. 
Dankzij het feit dat er geen moderne bebouwing aanwezig is op het terrein, maar zeker ook 
dankzij de zorgvuldigheid van de belangrijkste en recentste opgravingen, vormen de 
overblijfselen van Segobriga vandaag de dag wellicht het belangrijkste en best bewaarde 
archeologisch geheel van het centrale binnenland van het Iberisch Schiereiland.517 

Voor de oorsprong en ontwikkeling van de stad kunnen we eerst en vooral vertrouwen op de 
naamgeving van de stad. Segobriga is vrijwel zeker afgeleid van het Keltische “Segobriks” en 
bestaat duidelijk uit twee Keltische woorddelen. Enerzijds zien we de stam Seg- bijzonder vaak 
terugkomen in het gebied: denk bijvoorbeeld maar aan de stad Segovia met z’n wereldberoemde 
aquaduct. Qua betekenis valt Seg- te linken met het huidige Duitse woord “Sieg” of het 
Nederlandse “zege”: waardoor het op een element van ‘overwinning’ wijst. Het tweede 
woorddeel –briks of –briga komt ook heel vaak voor in het (noord)westen van het Iberisch 
Schiereiland, zoals bijvoorbeeld in Caesarobriga (Talavera de la Reina), Conimbriga (Coímbra) of 

                                                             
516 Abad Casal, “La epigrafía del Tolmo de Minateda,” 81-2. 
517 Juan Manuel Abascal Palazón, Géza Alföldy en Rosario Cebrián Fernández, Segóbriga V: Inscripciones 
Romanas 1986-2010 (Madrid: Real Academia de la Historia, 2011), 11-2. 
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Lacobriga (Lagos). Het is ook te linken met het huidige Duitse en Nederlandse woord “burg” en 
betekent daarom dus ook “versterkte burcht”.518 Oorspronkelijk was het dan ook een typisch 
klein Keltiberisch castrum, waarvan bewijzen vanaf de 6e eeuw v.o.t. gevonden zijn, op de top 
van een heuvel. Na verschillende oorlogen met bijvoorbeeld ook de Lusitani onder leiding van de 
beruchte Viriatus, en de verovering door Rome aan het begin van de 2e eeuw v.o.t., ontwikkelde 
het zich tot een oppidum met een sterke autochtone invloed. Tijdens de eerste helft van de 
heerschappij van keizer Augustus werd de stadsstatus opgewaardeerd tot die van een 
municipium, waardoor de stad meer economische en administratieve macht kreeg en uiteindelijk 
een monumentaliseringsprogramma kon beginnen uitbouwen. In slechts enkele generaties, van 
keizer Augustus tot keizer Vespasianus, is de stad kunnen uitgroeien van een klein Keltiberisch 
oppidum tot een monumentale Romeinse stad: een bijzonder merkwaardig voorbeeld van 
romanisering in het binnenland van Hispania.519  

 

VERSTEDELIJKING EN MONUMENTALISERING 

Ondanks het feit dat er al archeologische bewijzen zijn gevonden uit bijvoorbeeld de 6e eeuw 
v.o.t., is de informatie over Segobriga tijdens de Republiek bijzonder beperkt, wat de status van 
de stad in de geschriften van de antieke auteurs enigszins tegenspreekt. Een mogelijke 
verklaring daarvoor, die we vooral uit numismatische bronnen afleiden, is dat het lang in de 
schaduw stond van het nabijgelegen Contrebia Carbica (Fosos de Bayona), zo’n 6 kilometer 
verderop. Na de oorlogen met Viriatus, maar zeker na de laatrepublikeinse burgeroorlog van de 
1e eeuw v.o.t. met Quintus Sertorius, zou Contrebia Carbica dan met de grond gelijk gemaakt zijn, 
waarna de autochtone bevolking dat oppidum massaal zou verlaten hebben en een grote 
bevolkingsverhuizing op gang zou hebben getrokken richting het tot dan toe kleinere Segobriga. 
Dat stadje kon dan gemakkelijker groeien, terwijl het ook voor de Romeinen gemakkelijker 
onder controle te houden was.520 Een andere, maar enigszins ook gelieerde theorie, stelt dat het 
Segobriga van de antieke auteurs op een castrum met eenzelfde naam slaat, maar dan één die 
een behoorlijk stuk noordelijker en/of westelijker lag, dichter in de buurt van het gebied van de 
Lusitani. In die theorie staat de aanval door de dappere generaal van de Lusitani genaamd 
Viriatus dan ook centraal: de inwoners van het oorspronkelijke Segobriga zouden dan na hun 
nederlaag weggetrokken zijn en zich hergevestigd hebben in een nieuwe stad op de huidige 
locatie, en daar gewoon de stadsnaam overgenomen hebben.521 Door een (voorlopig) gebrek aan 
sterke archeologische bewijzen uit de (laat-)Republikeinse periode in het archeologisch park 
van Segobriga, kan de oorsprong van die nederzetting (nog) niet met zekerheid achterhaald 
worden en blijft de discussie eigenlijk onoplosbaar. 

Als die late effectieve stichting van Segobriga op de huidige locatie klopt, lijkt de relatief snelle 
promotie tot municipium in de eerste helft van de heerschappij van keizer Augustus misschien 
onverwacht te komen, maar misschien was dat wel een (bewust?) politiek middeltje om van 
Segobriga een nieuw belangrijk ‘romaniseringscentrum’ te maken net binnen de rand van het 

                                                             
518 Martín Almagro-Gorbea en Alberto José Lorrio Alvarado, “El castro celtibérico de Cabeza de Griego y 
los orígenes de Segobriga,” Alebus: Cuadernos de Estudios Históricos del Valle de Elda 13 (2003): 137. 
519 Juan Manuel Abascal Palazón et al., “Segobriga. Culto imperial en una ciudad romana de la Celtiberia,” 
in Culto Imperial: política y poder. Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder: Mérida, 
Museo Nacional de Arte Romano, 18-20 de mayo, 2006, eds. Trinidad Nogales Basarrate en Julián González 
Fernández (Rome: l’Erma di Bretschneider, 2007), 687-8. 
520 Luis Amela Valverde, “La ciudad de Segobriga durante la República Tardía,” in VII Simposio sobre los 
celtíberos: Nuevos Hallazgos, Nuevas Interpretaciones, eds. Francisco Burillo Mozota en Marta Chordá 
Pérez (Daroca: Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, 2014), 459-63. 
521 Enrique Gozalbes Cravioto, “Viriato y el ataque a la ciudad de Segobriga,” Revista Portuguesa de 
Arqueología 10, nr. 1 (2007): 239-45. 
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oorspronkelijk Keltiberisch gebied, een gebied dat mogelijks iets moeilijker te controleren was 
in het begin van de Keizertijd. Anderzijds kan de extensieve en lucratieve groei van de mijnbouw 
tijdens het Principaat ook een mogelijke verklaring bieden voor de exponentiële groei van de 
stad. In elk geval zien we tijdens de eerste decennia van de 1e eeuw o.t. een enorme expansie- en 
monumentaliseringsgolf van Romeinse monumenten en publieke gebouwen, ondanks de 
beperkte grootte van de stad. Met een nog steeds sterk autochtone bevolking is het nog maar de 
vraag of ook euergetisme z’n weg heeft gevonden in de uitwerking van die monumentalisering 
van Segobriga. 

Eén opvallende, hele lange inscriptie522 die op de grond van het forum ligt, toont ons wellicht het 
beste euergetische bewijs in Segobriga. De gelijkenis met de grote foruminscriptie van Cnaeus 
Baebius Geminus in Saguntum is opmerkelijk. De ene lange regel, bestaande uit verschillende 
platen voor de bevestigingen van litterae aureae, heeft een zekere “[---? Proc?]ulus Spantamicus” 
als hoofdpersonage en kwam tevoorschijn op 11 juli 2001 bij de opgraving van een gedeelte van 
het forum, waar het ook vandaag uiteraard nog in situ te zien is.523  

[---? Proc?]ulus Spantamicus La[---]us forum sternundum d(e) s(ua) p(ecunia)  
 c(uravit/-erunt) 

De inscriptie vermeldt dus dat hij, misschien samen met nog een ander verlorengegaan 
personage, de bestrating van het forum met eigen middelen heeft bekostigd. Dat ander 
personage zou wellicht in de lacune tussen “La[---]us”, die waarschijnlijk 12 à 14 letters lang is, 
gestaan hebben. Een andere invulling voor die lacune zou het overschot van de derde naam van 
Spantamicus zijn, plus de vermelding van het woord “magistratus” of een ander lokaal ambt, 
maar die theorie wordt iets minder onderbouwd. In elk geval dateren we de inscriptie net vóór 
of net ná de promotie van Segobriga tot municipium in 15 v.o.t.: als het er net ná is, kregen deze 
twee hoofdpersonages wellicht officieel, als onderdeel van hun ambt maar met eigen middelen 
(“de sua pecunia”), de taak om de bestrating van het nieuwe forum onder handen te nemen. Als 
het er net vóór gebeurde, moeten we het in het licht van de voorbereiding op de promotie zien, 
als uniek middel van de lokale elite om zich te profileren en zich op te werken naar het nieuwe 
systeem toe. De gangbare formule voor dit soort publieke werken (een bestrating van een 
forum), “forum sternundum de sua pecunia c(uravit/-erunt)”, wijst ons alvast heel duidelijk op 
het euergetisch karakter van de weldaad.524  

Een andere monumentale inscriptie525 die deel uitmaakte van een cryptoporticus met exedra aan 
de noordkant van het forum, toont ons via de woorden “d(e) s(ua) p(ecunia) [---?]” opnieuw een 
duidelijke euergetische constructie. Helaas zijn slechts drie van de oorspronkelijk acht blokken 
waarop de inscriptie te lezen was in 1999 gevonden en dus bewaard gebleven: aan de 
rechterkant mist één blok, aan de linkerkant van de inscriptie vier blokken met dus 
waarschijnlijk heel wat nuttige tekst op. In totaal was de inscriptie wellicht meer dan 7 meter 
lang. Door de lacunes zijn de namen van de twee (waarschijnlijk zelfs drie of vier) weldoeners, 
waaronder zeker één vrouw, allesbehalve volledig bewaard gebleven, en we missen ook extra 
informatie over bijvoorbeeld hun sociale of politieke status. Wat wel opvallend is, dat even 
verderop een beeldhouwwerk van Agrippina de Oudere is gevonden in uitstekende staat, 
wellicht als onderdeel van de decoratie van dezelfde constructie. Aangezien de portrettering van 
Agrippina pas gebruikelijk werd tijdens de heerschappij van haar zoon, keizer Caligula, dateren 

                                                             
522 Segóbriga V: n° 31.; AE 2001, 1246; HEp 10 (2000), 210. 
523 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 54-6. 
524 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 57-9. 
525 Segóbriga V: n°32.; AE 2002, 809; HEp 10 (2000), 291. 
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Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández de constructie van de cryptoporticus met exedra 
en dus ook deze inscriptie ongeveer halverwege de 1e eeuw o.t.526  

Verder zijn het theater en het amfitheater aan de rand van de stad nog uitstekend bewaard, 
maar daar zijn er tot op heden geen nuttige euergetische inscripties te vinden. Andreu Pintado 
schrijft ook nog thermen toe aan ene Bessus Abiloqum en dateert ze halverwege de 1e eeuw o.t., 
tussen het jaar 41 en 54527, maar uit het epigrafisch bewijs528 daarvoor kunnen we niet veel 
informatie halen. 

De opgraving van een groots Romeins Circus tussen 2004 en 2008 in het noorden van Segobriga 
heeft een extra pigment gegeven aan de kennis van de stedelijke monumentalisering. De 
constructie van het circus begon wellicht pas halverwege de 2e eeuw o.t., maar het feit dat het nu 
zeker is dat Segobriga zowel een theater, amfitheater als een circus had, toont aan dat de stad 
misschien wel een veel belangrijkere rol had dan we dachten.529 In Carthago Nova hebben we 
bijvoorbeeld (nog) geen bewijs van het bestaan van een Romeins Circus; we weten alleen dat er 
heel recent een keramieken gietvorm uit de 3e eeuw met een afbeelding van ludi circenses werd 
gevonden in een huis nabij het forum.530 Dat bewijst echter nog lang niet dat er een Circus in 
Carthago Nova zou gestaan hebben, integendeel, het feit dat Carthago Nova dichtbevolkt was, dat 
het een beperkte geografische context omvatte, maar ook dat de stad een sterke handelsfunctie 
had, suggereren dat die hypothese heel kwetsbaar is. Het Circus in Segobriga, qua omvang een 
veel kleinere stad, wordt mede daardoor dus een heel stuk interessanter om de status van de 
stad te herbekijken. Desondanks kunnen we op vlak van euergetisme niet veel info halen uit het 
Circus van Segobriga, en niet alleen omdat de 2e eeuw o.t. niet heel erg relevant is binnen mijn 
onderzoek. Er zijn tot zover we weten gewoon geen monumentale inscripties die te linken zijn 
met het Circus, noch met de constructie ervan, noch met georganiseerde spelen. De verklaring 
daarvoor kan zijn dat het Circus mogelijk niet volledig afgewerkt was531, maar anderzijds is de 
optie dat de provinciale procurator C. Iulius Silvanus Melanius de constructie tijdens zijn verblijf 
bekostigde, zonder inscriptie weliswaar.532  

 

 

 

 

                                                             
526 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 59-61. 
527 Andreu Pintado, “Evergetismo edilicio sobre termas,” 289. 
528 AE 1903, 184; HEp 1 (1989), 337; HEp 17 (2008), 64; EE 8, 183. 
529 Rosario Cebrián Fernández, Ignacio Hortelano Uceda en Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona, “El circo 
romano de Segobriga (Saelices, Cuenca). Carreras sobre las lápidas,” in Tarraco Biennal: Actes 3r Congrés 
Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ, curses de carros i competicions circenses: in 
memoriam Xavier Dupré i Raventós. Tarragona, 16-19 de novembre de 2016, ed. Jordi López Vilar 
(Tarragona: Fundació Privada Mútua Catalana, 2017), 167-72. 
530 Jaime Vizcaíno Sánchez, José Miguel Noguera Celdrán en María José Madrid Balanza, “Un molde 
cerámico con escena de ludi circenses hallado en el barrio del foro romano de Carthago Nova,” in Tarraco 
Biennal: Actes 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ, curses de carros i 
competicions circenses: in memoriam Xavier Dupré i Raventós. Tarragona, 16-19 de novembre de 2016, ed. 
Jordi López Vilar (Tarragona: Fundació Privada Mútua Catalana, 2017), 101-5. 
531 Joaquin Ruiz de Arbulo Bayona, Rosario Cebrián Fernández en Ignacio Hortelano Uceda, El circo 
romano de Segobriga (Saelices, Cuenca): Arquitectura, estratigrafía y función (Cuenca: Consorcio del 
Parque Arqeuológico de Segobriga, 2009), 99-101. 
532 Ruiz de Arbulo Bayona, Cebrián Fernández en Hortelano Uceda, El circo romano de Segobriga (Saelices, 
Cuenca): Arquitectura, estratigrafía y función, 96. 
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PERSONAGES 

De lange inscriptie533 op het forum vermeldt zoals gezegd (naast een verlorengegaan personage) 
ene “[---? Proc?]ulus Spantamicus”, die zo goed als zeker een lokaal ambt uitvoerde, lid was van 
de ordo decurionum in de stad en tot een grote familie behoorde.534 Proculus is namelijk één van 
de meest gangbare namen in heel Hispania, zowel in stedelijke contexten met veel autochtone 
inwoners als daar waar meer oorspronkelijk Italische mensen wonen met zuiver Latijnse 
namen. De naam Spantamicus is echter wel uniek in Segobriga én daarbuiten. Het is niet volledig 
duidelijk welke oorsprong de naam heeft, maar verschillende elementen wijzen er toch op dat de 
naam een gelatiniseerde variant is van een Keltiberische naam. Omwille van de grootte en de 
centraliteit van de weldaad, is het behoorlijk duidelijk dat beide hoofdpersonages tot de lokale 
elite behoren en wellicht deze weldaad gebruikten om hun status binnen de stad te bevestigen of 
op te waarderen tijdens de promotie van Segobriga tot municipium.535 

De inscriptie536 die deel uitmaakte van het cryptoporticus met exedra aan de noordkant van het 
forum toont ons niet heel veel informatie, maar het vrouwelijke personage is op z’n minst een 
opmerkelijke aanvulling in het euergetische verhaal van de stad. De vrouwelijke naam wordt 
gereconstrueerd als Semproniae Arganta, maar eigenlijk is van het eerste deel alleen “onia” 
bewaard gebleven: de reconstructie is gebaseerd op het feit dat de naam Sempronius of 
Sempronia bijzonder vaak voorkomt in Segobriga. Het tweede deel, Arganta, is wel volledig 
bewaard gebleven en toont ons een duidelijke vrouwelijke autochtone naam, die wel al gekend is 
als typisch Keltiberische naam, maar relatief weinig voorkomt. Over het aantal personages 
weten we alleen dat minstens twee, maar waarschijnlijk ook een derde en een vierde personage 
hebben bijgedragen aan de constructie. Vóór de vrouwelijke naam, aan het begin van de 
inscriptie, stond meer dan waarschijnlijk nog minstens één andere naam op de eerste regel en 
een naam op de tweede regel, maar die zijn dus helaas niet bewaard gebleven. De naam ná 
Sempronia Arganta vermeldt een Marcus Iulius, maar ook daar weten we weinig over.537 Meer 
dan waarschijnlijk hebben de eerste drie personages een familiale band, mogelijks 
respectievelijk als man, echtgenote en zoon, maar de letters die dat moeten bewijzen 
(bijvoorbeeld “f.”: “filius”) zijn dus helaas niet bewaard gebleven.538 Ten slotte zien we nog het 
eind van de cognomen Cephalo, maar ook daar weten we te weinig over. Van politieke ambten of 
een sociale status van de personages is helaas al helemaal geen sprake.539 

De exploitatie en commercialisering van de mijnbouw in de regio zorgde ervoor dat autochtone 
families van Segobriga heel gemakkelijk rijkdom konden vergaren en vanaf de heerschappij van 
keizer Augustus konden beginnen deelnemen aan de financiering van de publieke ruimte in de 
stad. Enerzijds Proculus Spantamicus op het forum en anderzijds Sempronia Arganta en Marcus 
Iulius met de constructie van een cryptoporticus met exedra aan de noordzijde van het forum, 
tonen dat met duidelijke euergetische inscripties. Andere personages en andere families tonen 
dat echter niet meteen expliciet, wat toch op een andere implementatie van het gebruik 
impliceert. Toch is het duidelijk dat de ‘nouveaux riches’ vanaf de 1e eeuw o.t. gemakkelijk lokale 
ambten in handen begonnen te nemen, en hun ambities zelfs hogerop richtten met bijvoorbeeld 
de afvaardiging van zeker 13 senatoren sinds de regering van keizer Claudius. De stad is in 
sneltempo uitgegroeid van een klein Keltiberisch oppidum tot één van de belangrijkste Romeinse 

                                                             
533 Segóbriga V: n° 31. 
534 Ruiz de Arbulo Bayona, Cebrián Fernández en Hortelano Uceda, El circo romano de Segobriga (Saelices, 
Cuenca): Arquitectura, estratigrafía y función, 11. 
535 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 57-9. 
536 Segóbriga V: n°32. 
537 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 59-61. 
538 Melchor Gil, “Mujeres y evergetismo,” 143 en 163. 
539 Abascal Palazón, Alföldy en Cebrián Fernández, Segóbriga V, 59-61. 



  Anselm Logghe 
106 

steden (weliswaar met voornamelijk autochtone bevolking) op het Iberisch Schiereiland, maar 
die expansie valt niet te verklaren aan de hand van typische euergetische inscripties.540  

                                                             
540 Cebrián Fernández, Hortelano Uceda en Ruiz de Arbulo Bayona, “El circo romano de Segobriga 
(Saelices, Cuenca). Carreras sobre las lápidas,” 172. 
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HOOFDSTUK 8: 
REGIONAAL OVERZICHT 

Het mag duidelijk zijn dat heel wat elementen in de besproken steden terugkwamen. In dit kort 
hoofdstuk probeer ik een beetje afstand te nemen van het stadsniveau, en eerder op een 
regionaal niveau de gelijkenissen en verschillen tussen de steden te analyseren. Een aantal 
historici probeerden in elk geval reeds een algemeen Spaans model van euergetisme te maken; 
in dit hoofdstuk probeer ik de situatie in de (kort) besproken steden af te toetsen op die 
bevindingen, zodat we kunnen zien of zulke algemene modellen voor Hispania eigenlijk wel zin 
hebben. 

Als er één historicus is die zich gespecialiseerd heeft in ‘algemeen’ lokaal euergetisme in Spanje, 
is het wel Enrique Melchor Gil. Zo heeft hij onder meer werken geschreven over euergetisme in 
Spanje in het algemeen541 (tot zover dat mogelijk is); over de rol van uitdelingen bij 
euergetisme542 ; over immaterieel sociaal euergetisme in de vorm van spektakels543 ; over de link 
tussen stedelijke constructies en euergetisme544; over hoe publieke constructies gefinancierd 
worden vanuit imperiaal, municipaal en privaat initiatief545 ; over vrouwelijk euergetisme in 
Spanje546; over een soort ‘supralokale’ elite, een groep die qua status en belang tussen stad en 
provincie zweeft, als hoofdactor van Spaans euergetisme547; enzovoort. Daarbij probeert hij 
steeds een ‘algemeen’ of regionaal model voorop te stellen, maar meestal behandelt hij enkel het 
voorkomen van lokaal Spaans euergetisme en legt hij niet echt een rol weg voor het bespreken 
en analyseren van de motieven van de weldoeners. Dat lijkt op het eerste zicht wel vaker het 
probleem binnen de relevante vakliteratuur over deze streek. Naast Melchor Gil lijkt het woord 
euergetisme op zich ook niet echt helemaal ingeburgerd bij de meeste Spaanse historici en 
archeologen. Sommigen vermelden en gebruiken het woord wel, maar gaan dan in elk geval niet 
dieper in op wat ze onder ‘euergetisme’ verstaan of op welke euergetische manier de vermelde 
inscriptie geïnterpreteerd moet worden. De vraag hoe euergetisme geuit wordt in de 
verschillende Spaanse steden en contexten, blijft dus nog steeds grotendeels onbeantwoord, 
zeker zolang andere historici van ‘euergetisme’ geen uitgangspunt maken voor hun onderzoek. 

Michael Kulikowski claimde daarnaast alvast wel al dat we algemeen Spaans euergetisme in 
geen geval mogen aftoetsen op het traditionele model van Veyne, dat grotendeels is afgeleid van 
de unieke Griekse situatie in het oosten. Hij argumenteerde dat zeker de grote Spaanse steden 
moesten rekenen op het geld van de keizer en zijn familie, maar vooral op dat van de elites die 
banden hadden met het centrale Romeinse bestuur. In die steden ging het namelijk vooral om 
grote, prestigieuze projecten waarbij de lokale provinciale elites volgens hem op financieel vlak 
onmogelijk kon wedijveren met de middelen van de centrale heersende macht. In kleinere 
steden waren de bouwwerken kleiner en dus goedkoper, waardoor de lokale elite gemakkelijker 
de bekostiging daarvan op zich kon nemen. Daaruit leidt Kulikowski af dat de Spaanse 
monumenten en publieke bouwwerken die we vandaag hoofdzakelijk in de grote steden kennen 

                                                             
541 Melchor Gil, Evergetismo en la hispania romana. 
542 Enrique Melchor Gil, “Evergetismo y distribuciones en la Hispania romana,” Florentia Iliberritana 3 
(1992): 375-98. 
543 Enrique Melchor Gil en Juan Francisco Rodríguez Neila, “Sociedad, espectáculos y evergetismo en 
Hispania,” in Ludi Romani. Espectáculos en Hispania romana, ed. Trinidad Nogales Basarrate (Mérida: 
Museo Nacional de Arte Romano, 2002): 135-56. 
544 Melchor Gil, “Construcciones cívicas y evergetismo en Hispania romana,” 443-66. 
545 Melchor Gil, “La construcción pública,” 129-70. 
546 Melchor Gil, “Mujeres y evergetismo,” 133-78. 
547 Enrique Melchor Gil, “Élites supralocales en la Bética: entre la civitas y la provincia,” in Roma 
generadora de identidades. La experiencia hispana, eds. Antonio Caballos Rufino en Sabine Lefebvre 
(Madrid: Casa de Velázquez, 2011): 267-300. 
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veel minder hun oorsprong vinden in ‘lokaal euergetisme’ dan in bijvoorbeeld het Griekse geval, 
maar meer in een vorm van keizerlijke ondersteuning. Verder legde Kulikowski de nadruk op 
onderlinge competitie, enerzijds tussen de lokale elite om de individuele sociale status te 
verbeteren, anderzijds tussen aangrenzende dorpen en steden om meer aanzien te krijgen in de 
regio en om zo beter in de schijnwerpers (en de gunst) van Rome terecht te komen. Volgens de 
redenering van Kulikowski zien we dus in een grote stad zoals Carthago Nova meer keizerlijke 
‘inmenging’ (al is het onrechtstreeks) dan lokale weldaden, via eerder een ‘top-down approach’ 
die de keizer centraal stelt, in plaats van een ‘bottum-up approach’ waarbij de plaatselijke elites 
(of zelfs vrijgelatenen en slaven) zelf actie ondernemen om in de gunst van Rome te komen. Zijn 
theorie zou daarnaast ook nog impliceren dat de kleinere steden frequenter lokaal euergetisme 
vertoonden om zichzelf op te werken. 548 Zoals we echter gezien hebben, lijkt dit echter niet 
meteen het geval. Carthago Nova toonde als grote stad al een iets ander beeld dan wat 
Kulikowski voorstelt, want ook ‘lokale’ elites (latere generaties van Italische afkomst), 
vrijgelatenen en slaven konden euergetische daden uitvoeren. Ons epigrafisch palet bestond uit 
heel wat variatie wat betreft euergetische uitingen en hoofdpersonages. Ook de kleinere steden 
toonden een ander beeld, want tenzij het archeologisch geheel voorlopig een verkeerde 
weergave biedt, ziet het er vooral naar uit dat euergetisme gewoon minder vaak voorkwam in de 
kleinere steden en meer geconcentreerd was binnen enkele families. Hun euergetisme had 
inderdaad wel een ‘lokalere’ uiting, maar het lijkt absoluut niet gemakkelijker geweest te zijn om 
euergetisme uit te voeren in kleinere steden. 

Kulikowski volgt hiermee enigszins de visie van Ando. Die stelde dat Rome een duidelijk 
provinciaal beleid voerde in het creëren van een ‘geromaniseerde’ provinciale elite, die dan wel 
zelf verantwoordelijk was voor de acculturatie van de provincies. Deze visie wordt alvast ook 
nog beargumenteerd door Curchin in zijn studie over Spaanse lokale magistraten.549 Volgens 
Richardson gaat ook Curchin echter te gemakkelijk uit van sterke keizerlijke inmenging, van een 
premisse dat de Romeinen op een heel imperiale manier bezig waren met de day-to-day 
business van de provinciale stad op het Iberische Schiereiland. Richardson meent net zoals 
Millar en Garnsey en Saller dat de keizer in de provincies eerder reactionair handelt, om 
opdringende problemen op te lossen.550 Het bronnenmateriaal bevestigt enigszins die laatste 
opinie. De elites waren wel allemaal geromaniseerd, maar leken dat grotendeels op eigen 
initiatief te doen met als initieel doel om zich zelf op te werken. Economische, geografische en 
andere contextuele redenen zorgden voor een verschillende ontwikkeling per stad, waardoor 
elke stad op een verschillend tempo en een verschillende manier groeide. De centrale macht in 
Rome reageerde dan wel als een stad zich in een bepaalde fase bevond en zich profileerde op 
Romeins of euergetisch vlak, door de juridische status van de stad te promoveren. Het blijft de 
vraag wat eerst was (de kip of het ei; de euergetische weldaden of de promotie van de 
stadsstatus), maar het lijkt er mijns inziens op dat een mogelijk ‘beleid’ van een keizer een veel 
minder grote rol speelde dan het initiatief van de lokale elites. 

Het feit dat de regio en de meeste van haar steden sterk geromaniseerd zijn, staat in elk geval 
wel vast. Overal zijn er gedurende de besproken tijdsperiode Latijnse inscripties te vinden, 
hoewel het meestal om funeraire inscripties gaat en de meerderheid van de bronnen pas sinds 
het begin van de Keizertijd voorkomen. Sommige Spaanse steden zoals Carthago Nova kregen 
een groot deel van hun typisch Romeinse monumentale karakter vanaf de tweede helft van de 1e 
eeuw v.o.t. (omdat er toen al economische welvaart was in die steden), maar de meeste steden 

                                                             
548 Michael Kulikowski, Late Roman Spain and Its Cities (Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press, 
2004), 91-4. 
549 Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, 123. 
550 J. S. Richardson, “Local Government in Roman Spain,” recensie van The Local Magistrates of Roman 
Spain, door Leonard Andrew Curchin, The Classical Review 41, nr. 2 (1991): 416. 
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begonnen er pas vanaf de heerschappij van keizer Augustus mee. Vaak ging dat gepaard met de 
promotie van de stadstatus tot municipium, wat inhield dat vooral de lokale elites en 
ambtenaren meer rechten en privileges kregen. De plaatselijke (elitaire) bevolking  ging er 
gretig in mee. 551 Zoals Saetabis en Ilunum tonen is dat echter zeker niet altijd het geval. Een 
mogelijke reden daarvoor kan een gebrek aan intensieve archeologische opgravingen zijn, maar 
alleen de toekomst kan dit uitwijzen. Een andere mogelijkheid is dat de lokale elites zich gewoon 
minder uitten in euergetisme, dat de steden weinig eigen slagkracht hadden, of dat ze weinig 
verbondenheid voelden met de Romeinse overheersers en daardoor geen Romeinse 
bouwwerken lieten bouwen. 

Volgens de (sterk gedateerde) gegevens van Melchor Gil werd monumentaal euergetisme in 
Spanje in elk geval wel in drie kwart van de gevallen door lokale particulieren uitgevoerd 
(minder vaak door de steden, keizers of bijvoorbeeld collegia), wat erop wijst dat de elites in elk 
geval zelf de keuze hebben om het initiatief te nemen of niet.552 Dat lijkt dus de belangrijkste 
factor geweest te zijn voor het voorkomen van euergetisme in een stad. Qua typologie hebben 
we gezien dat bijvoorbeeld thermen populair waren doorheen de regio, maar dat die ook door 
alle sociale rangen bekostigd konden worden. 553 In Carthago Nova waren stadsmuren bijzonder 
belangrijk, en die werden vaker uitgevoerd onder toezicht (of op initiatief) van iemand van de 
elite die een lokaal ambt uitvoerde. In de meeste besproken steden zagen we ten slotte nog dat 
het Forum, de theaters en praktische bouwwerken (bijvoorbeeld voor de watervoorziening) een 
belangrijk doel waren van die elitaire families die vaak een ‘monopolie’ hadden op de 
plaatselijke macht.554 Het was een manier voor hen om zichzelf op de meest zichtbare plaatsen 
in de stad extra in de verf te zetten. Sowieso was euergetisme natuurlijk een ideale manier om 
zichzelf te promoten. 

Het mag duidelijk zijn dat de uiting van euergetisme verder sterk afhangt van het type elite en 
van de lokale interacties. Concurrentie speelde wellicht een grote rol hierbij. In Carthago Nova 
en Valentia zagen we bijvoorbeeld dat er twee verschillende types elites waren die elk hun 
portie euergetisme uitvoerden. Het zijn niet toevallig twee grote colonia in de regio, maar ook de 
twee steden die een groter aandeel Italische migranten onder de bevolking hadden. Onderlinge 
concurrentie kon wel eens de grootste factor geweest zijn om te verklaren waarom euergetisme 
hier vaker voorkwam en waarom deze steden sneller en groter konden uitgroeien. De steden 
‘keken ook af’ van elkaar. Het succes van Carthago Nova lijkt bijvoorbeeld een grote invloed 
gehad te hebben op wat we in Lucentum, Saetabis en Segobriga gezien hebben, en ook de 
concurrentie tussen Valentia en Saguntum werd duidelijk met de gelijktijdige constructie van de 
circi in de 2e eeuw o.t.555 Een belangrijk aspect van euergetisme hierbij is wellicht lokale 
verankering en liefde van de elites voor de eigen stad. Dit kan tegelijk ook verklaren waarom de 
lokale (autochtone, geromaniseerde) elites in bijvoorbeeld Saguntum en Lucentum minder snel 
probeerden om op ‘internationaal’ niveau op te klimmen tot het beoefenen van centrale 
Romeinse ambten en magistraturen tijdens de Vroege Keizertijd. De Italische migranten, zeker 
zij die nog maar ‘recent’ in de stad gekomen zijn, deden dat veel meer. Elites uit de belangrijke, 
centrale steden hadden dan ook meer kans en meer ambitie om politieke promotie te maken in 
het ruimere systeem.   

                                                             
551 Melchor Gil, “La construcción pública,” 129-30. 
552 Melchor Gil, “La construcción pública,” 147-8. 
553 Andreu Pintado, “Evergetismo edilicio sobre termas,” 289. 
554 Enrique Melchor Gil, “Elites municipales y mecenazgo cívico en la Hispania romana,” in Elites y 
Promoción Social En La Hispania Romana, eds. Juan Francisco Rodríguez Neila en Francisco Javier Navarro 
Santana (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A., 1999), 249-58.; Melchor Gil, “La construcción 
pública,” 140-6. 
555 María Amparo Bellvís Giner, “Saetabis versus Edeta, Saguntum, Valentia y Carthago: interacción y 
dinamismo en el levante hispánico,” Romula 5 (2006): 7-26. 
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CONCLUSIES 

In deze thesis heb ik een antwoord proberen te formuleren op de volgende centrale 
onderzoeksvragen: Hoe gebruikten elites in het zuiden van Hispania Citerior publieke 
weldoenerij bij het opbouwen van hun persoonlijk prestige en politieke carrières in de periode 
van de laatste eeuw v.o.t. tot het eind van de 1e eeuw o.t.? Zijn er evoluties op te merken tijdens 
die tijdsperiode? Kunnen we verschillen identificeren tussen verschillende naburige 
geografische contexten, met name tussen een grote centrale handelsstad (Carthago Nova) en 
enkele omliggende kleinere Romeinse steden in de regio, die elk hun eigen context hebben? 

Over de vraag hoe lokale elites euergetisme gebruikten om hun persoonlijk prestige en politieke 
carrières op te bouwen, valt wel wat te zeggen. Dat de regio al vrij vroeg sterk geromaniseerd 
was, staat vast. Het feit dat euergetisme voorkwam in de regio leidt ook alvast tot geen twijfel en 
mag duidelijk gebleken zijn uit de beschikbare bronnen. Vaak zijn historici het echter niet eens 
of het om ‘privaat’ (vrijwillig) of ‘publiek’ (als onderdeel van een ambt) euergetisme gaat, maar 
dat hangt meer af van de definitie die deze auteurs afzonderlijk gebruiken en van de moeilijke 
contextuele omstandigheden per bron. Een auteur zoals Martínez Sanchez omschrijft 
bijvoorbeeld in Carthago Nova slechts 4 inscripties als ‘euergetische’ inscripties. We zullen bij 
sommige inscripties nooit met zekerheid kunnen zeggen of de weldoener het met zijn eigen 
middelen financierde en of de weldaad euergetisch was, maar deze thesis heeft volgens mij wel 
aangetoond dat heel wat méér inscripties mogelijk wijzen op het gebruik van euergetisme. Het 
privaat bekostigen van monumentale Romeinse constructies was ook in heel wat andere steden 
in de regio een populaire manier voor de lokale elites om persoonlijke eer te vergaren. Ook in 
het conventus Carthaginensis, het zuiden van Hispania Citerior, vinden we heel wat 
verschillende attestaties van lokale weldoeners die dit historisch fenomeen uitvoerden. We 
zagen zowel hooggeplaatste externe (Italische en Romeinse) elites, sterk lokaal verankerde 
stedelijke elites, als ‘nouveaux riches’, vrijgelatenen en slaven verschillende soorten 
monumentale publieke weldaden uitvoeren. De hoogstgeplaatsten deden dit vaker om hun eer 
en status te bevestigen, maar wellicht ook vaak omdat dat verwacht en expliciet gevraagd werd 
door de stedelijke raden (de ordines decurionum). De lokale elites in de steden voerden vaker 
euergetische daden uit in functie van het bevestigen van hun status binnen hun stedelijke 
politieke structuren, maar ook om het algemene prestige van hun stad extra in de verf te zetten. 
In de grootste steden deden ze het om op te klimmen in het ruimere politieke systeem. Dat werd 
meestal op eigen initiatief gedaan, maar als de weldoener een lokaal ambt uitvoerde werden 
weldaden ook verwacht en gevraagd door de decuriones. De nouveaux riches, vrijgelatenen en 
slaven zochten overduidelijk een manier om (meestal op eigen initiatief, maar vaak ook als 
onderdeel van een religieus ambt) hun status te verbeteren, ware het niet voor henzelf dan op 
z’n minst voor hun nakomelingen. Algemeen gezien lijkt het er dus op dat euergetisme voor de 
lokale weldoeners in de regio een ideaal middel was om zowel de persoonlijke status te 
bevestigen als om extra prestige te winnen, voor zichzelf en hun familiale nakomelingen, maar 
ook voor hun stad. Welke ambitie de lokale elites uiteindelijk nastreefden, hangt af van de 
context per stad. Extra prestige betekende uiteindelijk voor velen namelijk ook meer kans op 
een politieke functie, zowel lokaal als op een hoger niveau. 

De evoluties die we tijdens de besproken periode zien, zijn dan misschien ook het meest 
zichtbaar binnen die politieke functies. Tijdens de Late Republiek was het bestuur in het centrale 
Rome minder open voor provincialen, maar ook de functies in de steden waren beperkter omdat 
de stadsstatus meestal minder uitgebouwd was. De start van de Vroege Keizertijd betekende dat 
de entourage van de keizer meer toegankelijk en ‘infiltreerbaar’ was, omdat de keizers net kozen 
voor een nieuw systeem waarin zij die loyaal waren en vele gunsten verleenden meer kans 
hadden op een functie. Zeker vanaf de eerste ‘provinciale’ keizers sinds het einde van de 1e eeuw 
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o.t. konden de provincialen zich gemakkelijker mengen in de mix. Sociale promotie was nog 
steeds vrij exclusief, maar het was al iets opener dan voorheen. Toch is de opkomst van 
euergetisme niet voornamelijk aan de overgang van Late Republiek naar Vroege Keizertijd te 
wijten. De steden waren bijvoorbeeld ook beter verbonden. Het lijkt er echter vooral op dat de 
stedelijke promotie tot municipium of colonia veel meer invloed had op een stad dan de factoren 
die zich in Rome zelf afspeelden. Het blijft de vraag of zo’n promotie er kwam omwille van ‘het 
beleid’ van de centrale machtshebbers, maar als dat niet het geval is, lijkt het erop dat vooral de 
economische, geografische en sociale context bepaalde of een stad kon promoveren, naast de 
welwillendheid van de lokale elites. In Carthago Nova, Valentia en Segobriga zagen we dat 
economische welvaart leidde tot het verder verrijken van een select groepje elitairen, die de stad 
dan uitbouwden, wat het stadsprestige dan weer verhoogde. Dat had uiteindelijk weer effect op 
een mogelijke promotie van de stadsstatus, wat opnieuw een impuls had voor nieuw 
euergetisme dat zich op een andere manier uitte. Ook toevallige gebeurtenissen, zoals 
verwoestingen bij de burgeroorlogen, zorgden ervoor dat euergetisme zich op verschillende 
momenten uitte in de verschillende steden, gewoon omdat de noodzaak voor (re)constructies er 
toen was. De promotie van de stadsstatus en het voorkomen van euergetisme zijn voor elke stad 
anders, en hoewel de overgang naar het Principaat zeker een belangrijke rol had (bv. om 
‘keizerlijke’ gebouwen zoals een (amfi)theater of circus te bouwen), kunnen we niet zeggen dat 
dit de hoofdreden was voor een verandering in de hele regio. 

De geografische en contextuele verschillen zijn daarentegen misschien wel wat gemakkelijker in 
‘hokjes’ te plaatsen. We zagen dat de twee besproken coloniae Carthago Nova en Valentia allebei 
al vroeg een sterke delegatie Italische kolonisten hadden, dat water (havens, kanalen, 
aquaducten) en economische activiteiten (respectievelijk mijnbouw en sterk vruchtbare 
landbouw) ervoor zorgden dat de elites in die steden zich konden verrijken, en dat verschillende 
soorten elites binnen die steden met elkaar concurreerden om de macht binnen de stad. Vooral 
die concurrentie lijkt een doorslaggevende factor geweest te zijn. Door de samenstelling van de 
elites uitte dit zich ook op een hoger niveau: de stadsstatus kon verbeteren en Rome kon meer 
gebruik maken van deze ‘sterke’, centrale handelssteden, waarin reeds heel wat van oorsprong 
Italische lokale machtshebbers het voor het zeggen hadden. Die Italische migranten hadden ook 
meer ambitie om zich in het ruimere systeem op te werken. Het grootste verschil tussen de twee 
besproken steden zit in de oorsprong van de stad, de ene als Punische nederzetting en de andere 
als Romeinse veteranenkolonie, maar op de uiting van euergetisme lijkt die oorsprong niet al te 
veel effect gehad te hebben.  

De strategische municipia Lucentum, Saguntum en Segobriga kregen ook een sterk Romeins 
monumentaal stadscentrum, maar daar vinden we minder lokale concurrentie. Vaak hadden 
slechts enkele families het voor het zeggen, waardoor we op het eerste zicht relatief weinig 
‘euergetische’ inscripties hebben. Die zijn wel aanwezig, maar dus meer geconcentreerd bij de 
elites die gedurende meerdere generaties controle hadden over de stad. Die elites waren vaker 
geromaniseerd (dus niet Italisch van oorsprong), waardoor oude structuren gemakkelijker 
bleven doorwerken. Hun lokale macht was daardoor misschien wat sterker en meer verankerd, 
waardoor ze mogelijks iets minder nood hadden aan de publieke bevestiging ervan. De 
monumentalisering ging daardoor misschien ook wat ‘trager’, maar qua typologie van de 
gebouwen en uiting van het Romeinse karakter ervan lijkt er geen verschil te zijn met de 
coloniae. Die Romeinse uiting vindt misschien een oorzaak in het feit dat de sterke elites het 
prestige van hun stad wél wilden verhogen, omdat ze de concurrentie met omliggende steden 
wilden aangaan. Lucentum en Saguntum streden met andere municipia in de buurt, maar 
probeerden vooral ook om hun koloniale buren te imiteren, respectievelijk Ilici (maar zeker ook 
Carthago Nova) en Valentia (en in mindere mate Tarraco). Ook hier speelt concurrentie dus een 
rol, zij het op een andere manier dan in de coloniae. Segobriga biedt in dit laatste aspect een iets 
ander verhaal, geheel te wijten aan de totaal verschillende context van de stad. Hier speelden 
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economische factoren zeker ook een rol, maar mogelijks omwille van het gebrek aan een haven 
was dit in mindere mate dan in de coloniae. In elk geval aspireerden de lokale elites ook minder 
snel voor hogere functies, wat misschien verklaard kan worden door hun sterke verankering en 
hun liefde voor hun eigen stad. 

De andere municipia, Saetabis en Ilunum, lijken veel minder euergetisme en een heel beperkte 
monumentalisering te vertonen, al kan dat ook nog steeds te wijten zijn aan een relatief gebrek 
aan intensieve archeologische opgravingen. Er zijn wel enkele euergetische inscripties, die dan 
ook uiterst interessant zijn, maar mogelijk gaat het in die gevallen eerder om uitzonderingen 
dan om een wijdverspreid gebruik van het historisch fenomeen in deze steden. Er zijn zeker wel 
genoeg Latijnse inscripties in het algemeen te vinden, zeker in Saetabis, maar de euergetische 
uitingen zijn gewoon bijzonder zeldzaam. Italische inwoners zijn er amper, dus het lijkt erop dat 
de lokale inwoners zich wel romaniseerden (want ze hadden wel degelijk Romeinse namen en 
Latijnse inscripties) zonder echter hun voormalige poltieke en sociale structuren en systemen 
aan de kant te zetten. Beide steden hadden wel hun nut, zeker als verbindingssteden langs 
belangrijke wegen, wat hun belang en hun promotie tot municipium misschien verklaart, maar 
op vlak van euergetisme waren ze wellicht niet ontwikkeld. 

Daarom wil ik in het algemeen een heel voorzichtige conclusie van deze thesis voorstellen. Mijns 
insziens speelde vooral concurrentie een grote rol voor de aanwezigheid en de uitingen van 
euergetisme. In steden met intern al verschillende soorten elites, die zich op verschillende 
machtsniveau’s profileerden, lijkt er meer lokale concurrentie en werd dat veel vaker geuit via 
(privaat) euergetisme. Ook andere welgestelde inwoners, zoals ‘nouveaux riches’ en 
vrijgelatenen, zagen daarbij hun kans en deden hun eigen weldaden om prestige te winnen. Zo 
was er bijzonder veel variatie, bloeiden die steden op en werden ze nog belangrijker in de regio. 
In de steden waar één familie heerste of waarin alle macht in de handen van slechts enkelen lag, 
was het moeilijker. Die elites deden wel vaak weldaden om hun stad op te smukken en om te 
concurreren met omliggende steden, maar sociale promotie op een hoger niveau was niet echt 
hun doel omdat ze daar geen ambitie en concurrentie voor voelden. Euergetisme kwam wel 
voor, maar zowel de steden als de elites bleven iets meer op een bepaald niveau hangen. Andere 
steden die minder economisch nut hadden en waar lokale structuren ook sterker bleven 
doorwerken, hadden lokale elites die zich amper uitten via euergetische monumentalisering.  

In elk geval is het wel bijzonder nuttig en nodig om definities en kenmerken van euergetisme 
algemeen te omschrijven. Zonder die modellen kunnen we niet weten wat euergetisme is en hoe 
het gebruikt kan worden. Maar de uiting van het historisch fenomeen en het effect ervan op 
bepaalde stedelijke elites heeft een veel lokaler, pragmatischer antwoord die kan verschillen per 
situatie, zelfs als de steden op bijvoorbeeld amper 30 kilometer van elkaar vandaan liggen.   
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BIJLAGEN 

INSCRIPTIES 

CARTHAGO NOVA (CARTAGENA) 

CartNova, n°1; CIL II, 3434 (= suppl. CIL II, 5927); CIL I², 2271 (= CIL I, 1477); HEp 18 (2009), 
257; ELRH, C-10.; ILLRP, 778. 

M(arcus) Puupius M(arci) l(ibertus) 
Sex(tus) Luucius 
Sex(ti) l(ibertus) Gaep[---] 
M(arcus) Prosius M(arci) l(ibertus) 
N(umerius) Titius L(uci) l(ibertus) Nu(---) 
C(aius) Vereius M(arci) l(ibertus) 
Antioc(hus) Bruti [s(eruus)] 
El(euter ?) Terenti C(ai) s(eruus) 
P(h)ilemo Aleidi L(uci) s(eruus) 
Alex(ander) Titini L(uci) s(eruus) 
Acerd(o?) Sapo(ni) M(arci) s(eruus) 
mag(istri) pilas III et 
fundament(a) ex 
caement(o) faci(undas) 
coeravere 

CartNova, n°2; CIL II, 3422; ELRH, C-25. 

M(arcus) Cal[purnius L(uci) f(ilius) M(arci) n(epos) ?] 
Bibulu[s mur(um) long(um) p(edes) ---] 
faciun[dum coeravit i(dem)q(ue) p(robavit)] 

CartNova, n°3; CIL II, 3425; AE 2008, 726.; ILS, 5332; ILER, 2088. 

Cn(aeus) Cornelius 
L(uci) f(ilius) Gal(eria) Cinna 
IIuir 
murum long(um) p(edes) CII 
ex d(ecreto) d(ecurionum) f(aciendum) c(uravit) i(dem)q(ue) p(robavit) 

CartNova, n°4; AE 2008, 726; EE 9, 331. 

Cn(aeus) C[o]rnelius L(uci) f(ilius) [Gal(eria tribu)] 
Cinna II uir 
mur(um) long(um) p(edes) X[C --- ?] 
ex d(ecreto) d(ecurionum) f(aciendum) c(uravit) 
i(dem)q(ue) p(robavit) 

CartNova, n°5; CIL II, 3426; HEp 6 (1996), 664; AE 2008, 726; ELRH, C-28. 

M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius) 
Gal(eria) Marcellus aug(ur) 
quinq(uennalis) murum a porta 
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Popilia ad turrim 
proximam ped(es) CXLVI et 
ultra turr(im) p(edes) XI d(ecreto) d(ecurionum) f(aciendum) c(uravit) 
 i(dem) q(ue) p(robavit) 

CartNova, n°6; AnMurcia 9-10 (1993-1994): 226, n°1. 

[---] 
[---] 
SEI [--- mur(um)] 
long(um) [p(edes) ---] 
[---] 

CartNova, n°7; AE 1975, 525; AE 2008, 726; ELRH, C-27.; MDAI(M) 17 (1976): 292-294, n°5. 

[C.] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus 
aug(ur) aed(ilis) murum 
p(edes) LX f(aciendum) c(uravit) i(dem)q(ue) p(robavit) 

CartNova, n°8;  EE 9, 348 + HAE 66 + CIL II, 3518 + CIL II, 3427 + BRAH 96 (1930): 251 (= 
AnMurcia 9-10 (1993-1994), n°2).; AE 1995, 941; AE 2008, 726; HEp 6 (1996), 663; ELRH, C-24. 

Tekst fragment 8a (= EE 9, 348): 

[---] C(---) Pr[---] 

Tekst fragment 8b (=HAE 66): 

L(ucius) Fabius [---] 

Tekst fragment 8c (= CIL II, 3518): 

[Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] 

Tekst fragment 8d (in twee delen) (= CIL II, 3427): 

[---]ris XI portam [---] 

[---]nteis d[e ---] 

Tekst fragment 8e (= Jiménez de Cisneros BRAH 96 (1930), p. 251; AnMurcia 9-10 (1993-
1994), n°2): 

[---] mur(um) [---] 

Volledige gereconstrueerde tekst: 

[--- et (?)] C(aio) Pr[--- IIvir(is) (?)] / 
L(ucius) Fabius [--- et – Ver]gilius C(ai) f(ilius) [---] / 
[tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) p(ecunia) f(aciendum) 
 c(uraverunt) i(dem)q(ue) p(robaverunt)] 

CartNova, n°9; AE 2008, 726; HEp 7 (1997), 414; ELRH, C-26. 

[---] 
[---]SEN + [---] 
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[--- m]urum [---] 
[---] 

CartNova, n°10. 

[---] 
[--- mu]rum [---] 
[---] 

CartNova, n°11; HEp 7 (1997), 430; EE 9, 342. 

Tekst fragment 11a: 

[S]ex Aemiliu[---] 
C Clodiu[---] 
(vacat) 
TV[---] 

Tekst fragment 11b:  

[---]s Sex f [---] 
[---]s C f Manga[---] 
[---] + R 
[---] 

Tekst fragment 11c:  

[---] 
[---] C I Q P 

Tekst volledige gereconstrueerde inscriptie: 

[S]ex(tus) Aemilius Sex(ti) f(ilius) [---] 
C(aius) Clodius C(ai) f(ilius) Manga [---] 
[IIv]ir(i) 
tu[rres --- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)] c(uraverunt) i(dem)q(ue) 
  p(robaverunt) 

CartNova, n°12; AE 1992, 1077. 

L(ucius) Iunius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) 
Paetus 
Fortunae sac(rum) d(e)d(icavit) 

CartNova, n°13; AE 1992, 1076; AE 2010, 37. 

C(ai) Caesaris Augusti f(ilii) 
pontif(icis) co(n)s(ulis) desig(nati) 
principis iuventutis 
[L(ucius) Iu]nius L(uci) f(ilius) T(iti) n(epos) Paetus [s]ac(rum) [d(e)]d(icavit) 

CartNova, n° 16; CIL II, 3515. 

[------]  
[---] Gallus [---] 
[---] Paetus [---] 
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[---] + [------] 
[---] 

CartNova, n°17; HEp 7 (1997), 416 

[---] I [---] 

CartNova, n°22; CIL II, 3430. 

[---]us Cn(aei) f(ilius) Men(enia tribu) 
[---] P(ubli) f(ilius) Pollio 
[---] porticum 
[d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt)] i(dem)q(ue) p(robaverunt) 

CartNova, n°23. 

 [---] S [---] 
[--- po]rticus [---] 

CartNova, n°24; CIL II, 3428; AE 1995, 940; EE 9, 334; ILS, 5558. 

[C(aius)] Plotius Cis[si l(ibertus) Princeps] 
[insulis emptis] cryptam 
[et porticum] d(e) s(ua) p(ecunia) fecit 

CartNova, n°28; CIL II, 3432; AE 1995, 942; EE 9, 347. 

[--- loco (?) accepto (?)] a re p(ublica) d(ecreto) d(ecurionum) 
[---]S s(ua) p(ecunia) d(edit) 

CartNova, n°29; CIL II, 3421; AE 2008, 727; AE 2010, 745; HEp 5 (1995), 597; HEp 17 (2008), 
90; EE 9, 346.; ELRH, C-12; ILS, 5574; JRA 21, nr. 1 (2008): 263. 

Voorkant: 

[---]inus q(uaestor) pro pr(aetor) aedem [---] 
[--- for]nices cola ante aedem ex pequnia [s(ua) f(aciendum) c(uravit)  
 i(dem)q(ue) p(robavit) ?] 

Achterkant:  

MM [---] [buiten de lijn: F I C] 
PAV[---]MENTA +O 
VN+AS[---]A ICA 

CartNova, n°34; CIL II, 3408; CIL I², 2269; ELRH, C-1; ILLRP, 117. 

L(ucius) Baebius M(arci) f(ilius) L(ucius) Cati(us) M(arci) f(ilius) 
L(ucius) Taurius L(uci) f(ilius) Ser(uius) Aefolan[us – f.] 
Genio op(p)idi columnam 
pompam ludosq(ue) 
coiraverunt 
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CartNova, n°36; CIL II, 5929; HEp 16 (2007), 474; EE 3, 32.; ILER, 1414; ILS, 3624. 

C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) A[palo ?] 
IIuir(o) quinq(uennali) 
Lares Augustales et 
Mercurium piscatores 
et propolae de pecun(ia) sua 
f(aciendum) c(uraverunt) i(dem)q(ue) p(robaverunt) 

CartNova, n°37; AE 1982, 635. 

M(arcus) Brosius M(arci) f(ilius) 
Sa[r]api d(e)d(icavit ?) 

CartNova, n°41; CIL II, 5930; EE 3, 33; ILS, 144. 

Ti(berio) Claudio Ti(beri) [f(ilio)] 
Neroni 
patrono colon[i] 

CartNova, n°42; AE 1979, 366; AEA 23 (1950): 411, n°81; HAE, 91. 

M(arco) Ag[rippae] 
L(uci) f(ilio) co(n)s(uli) [III] 
patron[o, coloni] 

CartNova, n°45; CIL II, 3414. 

P(ublio) Silio leg(ato) pro 
pr(aetore) patrono 
colonei  

CartNova, n°47; HEp 3 (1993), 250; ELRH, C-11. 

[---] Herius C(ai) f(ilius) Hispa[---] 
leg(atus) pro pr(aetore) pr[ovinciae] 

CartNova, n°49; CIL II, 3417; AE 2004, 814; ILS, 840. 

Regi Iubae reg[is] 
Iubae filio regis 
Iempsalis n(epoti) regis Cau[dae] 
pronepoti regis Masinissae 
pronepotis nepoti 
IIuir(o) quinq(uennali) patrono 
Coloni 

CartNova, n°52; CIL II, 5931; HEp 7 (1997), 434; EE 3, 34. 

[---] 
[--- praef(ecto) imp(eratoris)] Caesaris 
[--- IIuir]o design(ato) 
[---] accensus 
[--- e]t pauiment(um) 
[de sua pecun(ia)] f(aciendum) c(uravit) 
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CartNova, n°59; CIL II, 3423; AE 2011, 583. 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nep(os) Quir(ina) Rectus domo Roma 
qui et Carthaginensis et Sicellitan(us) et Assotan(us) et Lacedaemon(ius) 
et Argivus et Bastetanus scrib(a) quaestorius scrib(a) aedilicius civis 
adlectus ob honorem aedilitatis hoc opus testamento suo fieri iussit 

CartNova, n°60; CIL II, 3424; AE 2011, 82; AE 2011, 583; ILS, 6953. 

L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) Rectus 
domo Roma qui et Carthag(inensis) et Sicellitanus 
et [A]ss[o]tan(us) et Laced[ae]monius et Argi(v)us et Ba[s]titanus 
et scriba quaestorius scriba aedilicius civis 
adlectus ob honorem aedilitatis concordiae 
decurionum testamento suo fieri iussit 
L(ucius) Aemilius Senex heres sine deductione 
XX vel tributorum ex CCL libris argenti fecit 

CartNova, n°64; CIL II, 3462; AE 2004, 815; HEp 13 (2003), 470.; ELRH, C-29.  

T(iti) Didi P(ubli) f(ili) 
Cor(nelia tribu) 

CartNova, n° 87. 

Clodia C(ai) f(ilia) 
Macaria 
salve 

CartNova, n° 98; CIL II, 3476. 

P(ublius) Lollius 
P(ubli) l(ibertus) Philemo 
vixit probus 
probis Probat(a) 
uxor monum(entum) 
fecit salve 

CartNova, n°120; CIL II, 3451; CIL I, 2272; ELRH, C-37. 

Atellia 
Cn(aei) l(iberta) Cleunica 
heic sitast 

CartNova, n°136; HAE, 67; ILER, 6737. 

L(uci) Fabrici L(uci) l(iberti) 
Lenae 

CartNova, n°156; CIL II, 3486. 

Cn(aei) Numisi 
Cn(aei) l(iberti) 
Dorionis 
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CartNova, n°163; CIL II, 3495; CIL I², 2273 (fragment A = CIL I, 1479); AE 2006, 145.; ELRH, C-
45.; ILLRP, 981; ILS, 8417. 

Fragment A: 

Plotia L(uci Ploti) et Fufiae l(iberta) Prune hae[---] 
tatast ancilla heic sitast [---] 
qualis fuerit contra patron[---] 
nam parentem coniugem mo[---] 
tum indicat salue saluo[---] 

Fragment B: 

[---]c uoci- 
[---] haec 
[---]um patro- 
[---]numen- 
[---]s seis 

Volledige gereconstrueerde tekst: 

Plotia L(uci Ploti) et Fufiae l(iberta) Prune haec uoci- 
tatast ancilla heic sitast (uacat) haec 
qualis fuerit contra patronum patro- 
nam parentem coniugem monumen- 
tum indicat salue saluos seis 

CartNova, n° 173; HAE 44; ILER, 6735. 

Seia Anicia 
Probata 
patronae [fecit] 

CartNova, n°177; AE 1971, 210. 

[--- A]nnius 
Siluester 
m(iles) l(egionis) VII G(eminae) F(elicis) 
h(ic) s(itus) e(st) an(norum) XXX 
curante Cl(odio) 
Crescente mu- 
nicipe suo 

CartNova, n°182.; CIL II, 3506. 

L(ucius) Titinius P(ubli) f(ilius) [---] 
h{e}ic sepu[ltus] 
est ave et [salve] 

CartNova, n°183.; CIL II, 3507. 

Titinia 
 
(mulieris) l(iberta) 
Mart(h)a 
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hic sitast (!) 
ave vale 

CartNova, n°204; AE 1995, 938; AE 1996, 926; HEp 6 (1996), 655; ELRH, C-16. 

M(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus) Andro 
Iovi Statori de sua p(ecunia) qur(auit !) 
l(ibens) m(erito) 

CartNova, n°217; CIL II 3433; CIL I² 2270 (= CIL I 1478); HEp 4 (1994), 565; HEp 18 (2009), 254; 
ILLRP, 777; ELRH, C-50. 

Voorkant      Rechterzijkant 

Heiesce m- 
agistris 
coira[r]unt 
C(aius) Poplici(us) C(ai) f(ilius) 
L(ucius) Cerui(us) L(uci) f(ilius) 
M(arcus) Caeici(us) N(---)    C(ai) l(ibertus) 
L(ucius) Talepi(us) A(uli) l(ibertus) 
Cn(aeus) Tongili(us)     Pu(bli) l(ibertus) 
L(ucius) Paqui(us) Non-    i l(ibertus) Sil(o) 
Q(uinctio) Verati C(ai) s(eruus) 
P(h)il(emo) Pontili(enorum) M(arci)   (et) C(ai) s(eruus) 
Q(uinctio) Claudi Pos(tumi ?)    C(ai) s(eruus) 

CartNova, n°222; CIL I³, 3449.; AE 1953, 17; AE 2002, 167; HEp 18 (2009), 260; ELRH, C-49. 

Sex(tus) Numisius l(ocum) s(anctum) Larib[us] 
et signa et aram faciun[dam] 
coirauit et eisdem dedic[auit] 

CartNova, n°239; HEp 10 (2000), 382. 

L(ucio) Caesari 
Aug(usti) f(ilio) 
[M(arci) P]o[s]tumii 
[Ma]xu[mus (!)] 
e[t A]lbinus 

CartNova, n°259; HEp 14 (2005), 217. 

[C(aio) Caes]ar[i] 
[Aug(usti) f(ilio)] 
[M(arci duo) Postumi] 
[Maximus] 
[et Albinus] 

CartNova, n°290; AE 2010, 746; AE 2012, 797; HEp 19 (2010), 201; ZPE 172 (2010), 249. 

[---] 
[Cn(aeus) Pompeius] Magn(us) i[mp(erator)] iterum 
aquam addu[c]end(am) lacusq(ue) fac(iendos) [coer(avit)] 
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CartNova, n°332.; ZPE 199 (2016), 245. 

[--- IIv]ir et IIvir q[uinq(uennalis)] 
[---]m Tutelae cu[m ---] 
[--- dona]vit(?) civibus n[---] 
[---]it L(ucius) Lamia Ae[lianus] 
[---]eri Terti Cess[---] 
[--- do]navitq(ue) statu[---] 
[---]re Imp(eratoris) Ca[esaris] 

 

 

LUCENTUM (ALICANTE) 

IRPA, n°1; IRILAD, n°66; CIL II, 3563; ILER, 2071. 

M(arco) Valerio Solania 
no Severo Mure 
nae f(ilio) mag(istro) 
M(arcus) Popillius Onyxs 
IIIIII(vir) Aug(ustalis) templum d(e) s(ua) 
p(ecunia) d(edit) i(dem)q(ue) p(robavit) 

IRPA, n°2; IRILAD, n°64.  

M(arcus) Popilius Onyx 
d(e) s(uo) 

IRPA, n°4; IRILAD, n°63; CIL II, 3557; ILER, 2072.  

P(ublio) Fabricio Iusto 
P(ublio) Fabricio Resp[e]ct(o) 
IIvir(is) templ(um) Iunonis 
ex decreto ordin(is) 
d(e) s(ua) p(ecunia) r(es)p(ublica) restituit 

IRPA, n°8; IRILAD, n°65; CIL II, 3561; CIL I²/2, 2275; CIL I²/2, 1482; ILLRP 2, 622. 

Tadius M(arci) f(ilius) 
Ruf(us) praef(ectus) tur(res/rim) 
faciun(das/dam) coer(avit) 

IRPA, n°9; IRILAD, n°70; CIL II, 3564; ILER, 2261a. 

C(aius) Lol(l)ius 
Rufus 
ann(orum) XXXIIII 

 

 



  Anselm Logghe 
124 

SAETABIS (XÀTIVA) 

IRSaet, n°5.; IRPV, III: n°5.; CIL II, 3623. 

M(arco) (?) Fulvio L(uci) f(ilio) 
Gal(eria) Marciano 
IIvir(o) flamini 
Romae et Aug(usti) 
Fulvia M(arci) f(ilia) Marcella 
mater 

IRSaet, n°6.; IRPV, III: n°6.; CIL II, 3624; HEp 5 (1995), 802. 

M(arco) Granio M(arci) f(ilio) 
Gal(eria) Superstiti 
cui omnes hono 
res ob merita Vitae 
a municipibus 
suis oblati sunt 
P(ublius) Cor(nelius) Iunianus 
fratri ex d(ecreto) d(ecurionum) 
honore 
usus 
ex testamento 

IRSaet, n°7.; IRPV, III: n°7.; CIL II, 3621. 

Q(uinto) Iunio Q(uinti) f(ilio) 
Gal(eria) Aenibeli 

IRSaet, n°8.; IRPV, III: n°8; CIL II, 3620. 

Q(uinto) Iunio Q(uinti) f(ilio) Gal(eria) 
Iusto IIviro 
flamini Divi Aug(usti) 

IRSaet, n°10.; AE 1994, 1065; HEp 6 (1996), 943. 

E(ques) ? illustris D(ecius) S(---) Murina ? 
pu[b]l(icanus) gerens +[---]is[..] 
gloria ingen[ti fistu ?]- 
las sarc (sit) et cr[yptam s(uis) su]mp- 
tibus erexit [cum locum?] 
concessisset [r(es) p(ublica) Saetab(ensium)?] 
presidente C. F[uluio ? ---] 
filiis suis roga[ntibus] 

Gecorrigeerde versie (HEp 9 (1999), 574.): 

Illustris D(omina) Saurina 
+++ gerens + [----]is[..] 
gloria ingen[ti -------] 
las sarciit (!) ce[---------] 
libus erexit [---------] 



Anselm Logghe 
125 

concessisset [---------] 
presidente (!) ++[--------] 
filiis suis Roge[rio et Rober]- 
to 

IRSaet, n°13.; IRPV, III: n°13.; CIL II, 3628; HEp 15 (2006), 360. 

[------] 
[---] an(norum) XXX (?) h(ic) s(ita) e(st) 
Baebius Ba 
reta uxori 

IRSaet, n°15.; IRPV, III: n°15.; CIL II, 3629; HEp 6 (1996), 945. 

L(ucius) Caecilius Gal(eria) 
Murrus 
Grannia C(ai) f(ilia) 
[Av]ita (?) 

IRSaet, n°22.; IRPV, III: n°22.; CIL II, 3635; HEp 7 (1997), 989. 

Corneliae 
P(ubli) f(iliae) 
Propinquae 
Chaldaea Q(uinti) f(ilia) 
Verecunda 
mater 

IRSaet, n°68.; IRPV, III: n°75. 

G(aius) Cornelius 
G(ai) f(ilius) Gal(eria) 
Murranus 
h(ic) s(itus) e(st) 

IRSaet, n°72.; IRPV, III: n°80.; CIL II, 3650; AE 2004, 820. 

L(ucius) Furius Murrus 
Furia L(uci) f(ilia) Murrana v(ixit) a(nnos) [XIV] 

IRSaet, n°84.; IRPV, III: n°103.; CIL II, 3654. 

Valerius 
Rucius v(ixit) 
a(nnos) LXXX 
[---] ex 
vita a(nno) XX 
hic s(itus) est 
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VALENTIA (VALENCIA) 

IRPV, V: n°14.; CIL II, 3744; CIL II²/14, 12. 

Q(uintus) Sertorius Q(uinti) lib(ertus) 
Abascantus sevir Aug(ustalis) 
d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) 
[i]demque dedicavit 

IRPV, V: n°44.; AE 2007, 815.; HEp 9 (1999), 585a; HEp 16 (2007), 578. 

[Templum Nympharum (?) ita uti ex]cultum est cum suis ornamentis 
[L(ucius) Fabius L(uci) f(ilius) Gal(eria tribu) ---]s Edetanus suo et L(uci) Fabi
  Fabiani 
[fili sui nomine de sua pe]cunia fecit idemque dedicavit 

IRPV, V: n°46.; CIL II, 3747; CIL II²/14, 33. 

[---] 
[---I]uliu[s ---] 
[---]empto loco [---] 
[---]VM qui aquam trahi 
[---]M a porta Sucronens(i) 
[---]emptum V Kal(endas) Maias 

 

 

SAGUNTUM (SAGUNTO) 

ELSag, n°55; IRPV, I: n°62.; CIL II²/14, 358.; AE 1955, 162; HAE, 510. 

C(aius) Cornelius Maxim[us] 
Valent(inus) aed(ilis) IIvir 
Fabia Marcellina 
uxor Sagunt(ina) 
h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) 

ELSag, n°57; IRPV, I: n°82.; CIL II, 3861; CIL II, 3950; CIL II, 6021; CIL II²/14, 361; HEp 12 
(2002), 479. 

[-] Ful[vius - f(ilius)] Titinian(us) 
C(aius) Lucilius L(uci) f(ilius) 
IIvir[i] ex d(ecreto) d(ecurionum) 
turris et mur[o]s 
refic(iendos) co[er(averunt)] 

Alternatieve versie van regel 1: 

[C(aius)] F(abius) C(ai) [f(ilius)] Titinian(us) 
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ELSag, n°64; IRPV, I: n°80.; CIL II, 3869; CIL II, 3870; CIL II, 6049; CIL II²/14, 374; AE 1977, 
0465; HEp 12 (2002), 477.; HAE, 1567; Alföldy, Los Baebii de Saguntum (Valencia 1977), 7-13 en 
43-49.  

Cn(aeus) Baebius Cn(aei) f(ilius) G[al(eria) Ge]min[u]s testam[ento] foru[m de 
 sua pecun]ia d[onavit Cn(aeus) Baebius Cn(aei) f(ilius) Gal(eria) ---]
 ni[nus?] fra[ter heres dedicavit] 

ELSag, n°78.; IRPV, I: n°9.; CIL II, 6342; CIL II²/14, 301; HEp 11 (2001), 582; Velaza, “Iberisch 
eban, teban,” ZPE 104 (1994): 145. 

[--- F]abius M(arci) l(ibertus) Isidorus coerav[it] 
[---]itoŕ : tebanen : otar : koroto[---] 

 

 

ILUNUM (TOLMO DE MINATEDA, HELLÍN) 

AE 1995, 902; AE 1996, 906; HEp 5 (1995), 9; HEp 6 (1996), 13. 

T(itus) Martiu[s ---] 
V(ibius) Fulvius Qu(i)etu[s] 
G(aius) Grattius Grattianu[s] 
IIviri h(oc) o(pus) f(aciendum) c(uraverunt) 

AE 1996, 907.; HEp 5 (1995), 8; HEp 6 (1996), 14; AEA 69 (1996): 82-85 en 99-104. 

Imp(erator) Caesar Augustus [pontifex maximus tribunicia] 
potestate [XV c]o(n)[s(ul) XI Imp(erator) XIII murum et portam] 
[iluni]tanis ob [fidem (?) eorum dedit] 
[L(ucius) Domitius Ahe]nobarbu[s leg(atus) eius pro praetore dedicavit] 
Ner[one Cl]audio Druso [T(ito) Quinctio Crispino co(n)s(ulibus)] 

 

 

SEGOBRIGA (SAELICES) 

Segóbriga V: n° 31.; AE 2001, 1246; HEp 10 (2000), 210.  

[--- Proc?]ulus Spantamicus La[---]us forum sternundum d(e) s(ua) p(ecunia) 
 c(urav -it/-erunt?) 

Segóbriga V: n°32.; AE 2002, 809; HEp 10 (2000), 291. 

[--- Sempr?]onia Arganta M(arcus) Iuliu[s --- ?] 
[--- cum ? --- Ce?]phalo d(e) s(ua) p(ecunia) [---?] 

AE 1903, 184; HEp 1 (1989), 337; HEp 17 (2008), 64; EE 8, 183. 

[B]esso [abi] loc[um] Belcile[sis a]rtifex a fu(n)dame[ntis]  
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ANDERE STEDEN (OP ALFABETISCHE VOLGORDE) 

Vervolgens lijst ik nog even de inscripties uit andere (niet besproken) steden op, die in de thesis 
als vergelijkings- of referentiepunt gebruikt zijn. Er wordt gesorteerd op Romeinse stadsnaam, 
en als die niet gekend is, op de moderne vindplaats. De huidige stadsnaam staat tussen haakjes. 
Als de stad niet in het huidige Spanje ligt, staat het land van oorsprong er steeds bij vermeld. 

 

ASTURICA AUGUSTA (ASTORGA) 

IRPLe, n°99; ERPLe, n°128; AE 1928, 167; ILER, 4825. 

Dis 
Manibus 
sacrum 
Aurelius Veget[us] 
et 
Aelius Dento 
magistri collegi 
de suo dignis 
curarunt 
collegio 

 

BARCINO (BARCELONA) 

IRB, n° 51; ILLRP, 581; HAE 798. 

C(aius) Coelius Atisi f(ilius) 
II uir quin(quennalis) mur(os) 
turres portas  
fac(iendas) coer(auit) 

 

CURUBIS (KOURBA, TUNESIË) 

CIL VIII, 979; CIL VIII, 24099; AE 1895, 69.; ILS, 5319.; ILLRP, 394. 

P(ublius) Attius P(ubli) f(ilius) Va{a}rus (!) leg(atus) pro pr(aetore) 
C(aius) Considius C(ai) f(ilius) Longus leg(atus) pro pr(aetore) 
murum turres post{e}icuus (!) 
fossam faciundum coer(averunt) 
T(itus) Tettius T(iti) f(ilius) Vel(ina) praefectus 

 

DIANIUM (DÉNIA) 

IRPA, n°26; IRILAD, n°131; CIL II, 3585; ILER, 1642; EE 8, 444.  

L(ucio) Valeri[o] 
L(uci) f(ilio) Gal(eria tribu) 
Pr[o]pinqu[o] 
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flamini 
p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) 
Baebi(us) Iust[u]s 
et Calpurnia 
nus amic[o] 
optimo 

 

(GALÁPAGOS) 

AE 1987, 633.; AE 2004, 798. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Corneli[o] 
Marcell[o] 
Popillia 
Vegeta 
f(aciendum) c(uravit) 

 

ILICI (ELCHE) 

IRPA, n°63.; IRILAD, n°3.; CIL II, 3555.  

Augusto divi f(ilio) 
C(aius) Maecius C(ai) f(ilius) Celer 
dedit dedicavit 

 

LUNA (LUNI, ITALIË) 

CIL I², 3368.; AE 1978, 323.; AE 1984, 388. 

L(ucius) Folcinius L(uci) f(ilius) C(aius) Fabius [- f(ilius)] duomvirum (!)  
  pavi[m]en[tum faci]un[d]um dederun(t) eis[demque probaverunt] 

 

PANORMUS (PALERMO, ITALIË) 

CIL X, 7266; AE 2007, 678. 

[Ce]rer[i] 
L(ucius) Corn[elius] 
Marcellus [q(uaestor) pr(o)] 
pr(aetore) prov(inciae) Sicil(iae) l[eg(atus) pr(o)] 
pr(aetore) prov(inciae) eiusd(em) pr(aetor) d[es(ignatus)] 
ex multis 
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PAX IULIA (BEJA, PORTUGAL) 

José d’Encarnação, “Inscrição monumental de Pax Iulia,” Ficheiro Epigráfico 29 (1988), n°131; 
AE 1989, 368; HEp 2 (1990), 744. 

[Imp(erator) Caesar Divi f(ilius) Au]gustus pater pa[triae] 
[pont(ifex) ma(imus) trib(unicia) p]otes(tate) XXI coloni[ae Pac(is)] Iul(iae) 
[muros] turres e[t p]ortas [---] 

 

REGINA (CASAS DE REINA) 

CIL II²/7, 976; AE 1991, 1027. 

Templum Pietatis [Aug(usti)] 
uetust[a]te conlapsum [r(es) p(ublica) R(eginensium)] 
sumptu suo refecit curantibus 
Q(uinto) F(lavio) Herenni[ano] et C(aio) F(lavio) Taurino 

 

SABETUM ? (LA RAMBLA) 

CIL II²/5, 521; AE 1986, 369; AE 1987, 504; HEp 1 (1989), 291. 

L(ucio) Lentulo C(aio) Marcello co(n)s(ulibus) 
Q(uinto) Cassio C(ai) f(ilio) Long(ino) tr(ibuno) pl(ebis) pro pr(aetore) 
Binsnes Vercellonis f(ilius) Xvir maxs(umus) (!) 
M(arcus) Coranus Acrin(i) f(ilius) Alpis 
aedilis portam faciund(am) 
coer(averunt) [d]e sua pecuni(ia) 

 

(SANTO TOMÉ DE NACELO) 

AE 1990, 629.; HEp 4 (1994), 488. 

D(is) M(anibus) 
G(aius) Catius G(aii) f(ilius) 
Eppianus an(norum) L 
Sall[---]ia M(arci) f(ilia) 
Laeta uxor an(norum) 
XXX h(ic) s(iti) s(unt) 
s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 
[--- (?) ] 

 

TARRACO (TARRAGONA) 

RIT, n°6; HEp 15 (2006), 12; ELRH, C-71. 

[Pol]lio (?) Veici P(ubli) [s(ervus)] 
[L(ucius) Se]mpronius L(uci) l(ibertus) Aes[chines (?)] 
[Phil]odamus Anni P(ubli) [s(ervus)] 
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[- M]agius M(arci) C(ai) l(ibertus) Cr[escens (?)] 
[Sex(tus) ---]s Sex(ti) l(ibertus) Theog[nis (?)] 
[P(ublius) ---]cius P(ubli) l(ibertus) Ste[p]ha[nus] 
 
Ridicula Vi[--- s(erva)] 
[Eu]ropa Verul[ani (?) – s(erva)] 

RIT, n°12; CIL II, 4371; CIL II, 6073; CIL I, 2276. 

Cn(aeo) Lucretio  
L(uci) f(ilio) Scap(tia) 
Seleucus l(ibertus) de suo 
faciendum coer(avit) 

RIT, n°273; CIL II 4213.  

P(rovincia) H(ispania) [c(iterior)] 
Q(uinto) Fab[io f(ilio)] 
Gal(eria tribu) M[---] 
Saet[abitano], 
omni[b(us) honorib(us)] 
in re p(ublica) s[ua functo], 
equo p(ublico) d[on(ato) ab imp(eratore)] 
Hadrian[o Aug(usto), allecto] 
in quinq(ue) d[ecurias] 
ab eodem, p[raef(ecto) cohor]- 
tis primae [---], 
flam(ini) [p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)]. 

 

VIBO VALENTIA (VIBO VALENTIA, ITALIË) 

Jouffroy, La construction publique, 20.; AE 1973, 225. 

L(ucio) Numisio C(ai) f(ilio) Lu[---] 
C(aio) Musano C(ai) f(ilio) Cla[ssico] 
IIIIvir(is) iur(e) dic(undo) 
L(ucio) Licinio L(uci) f(ilio) Crasso P(ublio) All[---] 
Pollione Q(uinto) Anicio L(uci) f(ilio) [---] 
ostia in portas faciend[a] 
muros reficiend(os) locaru[nt]  
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ANTIEKE LITERAIRE BRONNEN 

Diodorus Siculus:  

- Bibliotheca Historica, XXV.10-12. 

Polybius:  

- Historiai, II.13.1-2. 

Strabo:  

- Geographica, III.4.6. 

Tacitus: 

- Historiae. I.37.3. 

Titus Livius:  

- Ab Urbe Condita, XXVIII.36.7 
- Periocha, 55. 

Valerius Maximus:  

- Factorum ac Dictorum Memorabilium. IV.1.15. 
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