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Twee inktpotten en 'macht'
in het antieke Rome

tijd kende men archieven met documenten
over openbare zaken en alledaagse gebeurtenissen. Geboorten, huwelijken, sterfgevallen,
contracten en de bouw van nieuwe gebouwen
werden officieel geregistreerd. Het geschreven
woord maakte ook mogelijk dat de keizer
zijn politieke ideeën door het hele rijk kon
verspreiden. Plinius de Jongere corresponeerde,
toen hij gouverneur van de provincie Bithynië
was, met keizer Trajanus. De brieven gaan
onder andere over het bestuur van Bityhnië.
Door deze manier van communiceren kon
Plinius beslissing nemen over diverse veiligheidsmaatregelen, de bouw van huizen, van een
aquaduct, een theater en het beleid ten aanzien
van christenen (Plinius, Brieven 10).

De bezoeker van de afdeling Van Rome tot Romeins ziet in de vitrine met het
thema macht twee inktpotten. Het zijn bijzondere voorwerpen die verbonden
kunnen worden met de macht van de Romeinen die de gave van het schrift
beheersten. Geletterdheid was immers een belangrijk instrument dat degenen
die het bezaten, macht gaf. Deze inktpotten zijn het symbool van de kracht
van geletterdheid in de geschiedenis van Rome.
René van Beek
Conservator
klassieke wereld
Larissa Lemos
Stagiaire bij
het Allard Pierson

De bronzen inktpot (afb. 1) dateert uit de
eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. Het is
een inktpot, met een cilindrisch lichaam,
versierd met cirkelvormige groeven. De
inktpot heeft een dekseltje met scharnier en
een sierlijk langwerpig kegelvormig knopje.
Dit type inktpot kwam overal voor in het
Romeinse Rijk van Londen tot Brindisi, en van
west Frankrijk tot Knossos en Istanbul in het
oosten. Alleen in Noord-Afrika en Spanje zijn
ze uiterst zeldzaam.

Schrijfgerei
De Romeinen kenden ook een 'dubbele inktpot'
met twee inktreservoirs om twee kleuren inkt te
kunnen gebruiken. Eén reservoir was voor rode
inkt en de andere voor zwarte inkt. De meeste
bronzen inktpotten die wij kennen, dateren uit de
eerste eeuw n.Chr. en in de loop van de Romeinse
keizertijd worden ze zeldzamer. Het is echter wat
te kort door de bocht om te concluderen dat er
minder werd geschreven in de latere periode.
Als schrijfmateriaal kende men papyrus of zeer
dunne houten platen tussen 1 en 3 mm dik,
normaal gesproken van elzen-, berk- of eikenbomen. Zwarte inkt bestond meestal uit roet
vermengd met water. De gebruiker had natuurlijk ook een pen nodig, gewoonlijk gemaakt van
riet. Pennen gemaakt van brons, zilver, bot en
ivoor bestonden ook, maar aangezien het Latijnse
woord voor pen, colamus, riet betekent en omdat
riet goedkoop was, wordt aangenomen dat riet
het favoriete materiaal was voor de vervaardiging
van pennen.

1.

28

Glazen inktpot
Onze bronzen inktpot is recent in de collectie
gekomen uit het legaat van Marion Mosler, een
goede Vriendin van het Allard Pierson Museum.
Een andere inktpot, gemaakt van glas, is enige
jaren geleden in handen van het museum
gekomen en is ook afkomstig uit een particuliere
collectie (afb. 2). Deze cilindrische inktpot is
gemaakt van dik groen glas dat in de loop van
zijn geschiedenis de transparantie heeft verloren.
Door de invloed van de grond waarin het heeft
gelegen is het glas aangetast en heeft een olieachtig oppervlak gekregen. We spreken dan
van irisatie. Charmant zijn de drie kleine lusjes
aan de rand van het glas die wellicht zijn aangebracht om een touwtje aan te bevestigen dat

1.

Bronzen inktpot, h. 8,1
cm (inclusief knopje op
deksel), eerste eeuw n.Chr.
APM18.790.
2.

Glazen inktpot, h. 7,4 cm
(inclusief oortjes), eind
eerste eeuw n.Chr. APM
15.395.
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een kurkje op zijn plaats hield. De bovenkant is
bijna volledig gesloten en in het midden is een
gevouwen hals met een opening in het midden.
Dit is om te voorkomen dat de inkt eruit spat en
niet te snel uitdroogt. De glazen inktpotten zijn
waarschijnlijk imitaties van aardewerken (terra
sigillata) voorbeelden. Volgens de typologie van
professor Isings, de beroemde glasdeskundige,
valt de inktpot onder type 77.
Glazen inktpotten kwamen voor in de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk
vanaf het midden van de eerste eeuw tot het
begin van de tweede eeuw n.Chr. Het is opvallend dat de meeste glazen inktpotten zijn
gevonden op plaatsen waar geletterdheid een
rol speelde zoals hoofdsteden van Romeinse
provincies of plaatsen met een militair karakter.

Bekend is dat ook veel vrouwen geletterd waren.
Vrouwen konden dichten en sommigen vrouwen
waren tweetalig. Weer anderen schreven hun
echtgenoot die als militair ver weg in het Rijk
vertoefde of in ballingschap was, om hen op
de hoogte te brengen van de politieke situatie.
Waarschijnlijk hadden veel Romeinse huishoudens wel een slaaf die kon lezen. Aan de
andere kant waren analfabeten afhankelijk
van de mondelinge redevoeringen en openbare
toespraken om kennis te nemen van wat er
gaande was in de stad. In de Romeinse tijd was
het vermogen om met je naam te tekenen of een
inscriptie of een graffiti te kunnen lezen, een
teken van geletterdheid.

Summary
Literacy was an important instrument that gave those
who possessed it power. In this article, we look at two
Roman inkwells from the first century AD-symbols of
the power wielded by the literate members of ancient
society.

De macht van het geschreven woord
Hoewel mensen tegenwoordig het vermogen
om te lezen en schrijven als vanzelfsprekend
beschouwen, was het een belangrijke bron
van macht in de Romeinse wereld. Een van
de manieren waarop machtige Romeinen en
keizers de stad en het rijk konden besturen was
door schriftelijke decreten en besluiten uit te
vaardigen die verrijkten: Al in de republikeinse

29

