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Samenvatting 
Dit proefschrift is een commentaar op de eerste elf brieven van het 7e brievenboek van 
Sidonius Apollinaris, bisschop van Clermont, de hoofdstad van de Auvergne, in de jaren ‘70 
en ’80 van de 5e eeuw n.Chr. De brieven vormen een samenhangend geheel. Sidonius schreef 
ze aan een aantal collega-bisschoppen in Gallië. Ze hebben allemaal direct of indirect 
betrekking op de oorlogssituatie waarin Clermont verkeerde van 470 tot 475, als Romeinse 
bolwerk tegen de oprukkende Visigoten overeind gehouden door Sidonius. In deze crisis 
stonden voor Sidonius de Romeinse cultuur en het katholieke Christendom op het spel, die 
hij koste wat kost wenste te verdedigen, ook – en juist – met het oog op de onzekere 
toekomst. Tot zijn grote woede gaf de Romeinse regering echter buiten hem om de Auvergne 
op. Een jaar later, in 476, het traditionele jaar van ‘de val van het Romeinse Rijk’, veroverden 
de Visigoten ook de Provence, waarmee er een einde kwam aan het laatste stukje Romeins 
gezag in Gallië. Sidonius en vele anderen moesten zich aanpassen aan nieuwe 
machtsverhoudingen. 

In en rond het commentaar wordt een veelheid van onderwerpen aangesneden, alles met het 
doel om het beeld van Sidonius, van zijn tijd, zijn ideeën en zijn taal, en meer in het 
algemeen van de Late Oudheid, scherp te krijgen. De bestudering van de Late Oudheid (de 
periode van 250-800 n.Chr.) heeft met name in de laatste veertig jaar aan deze periode een 
eigen gezicht gegeven – niet meer dat van decadentie en ondergang alleen, maar ook van 
overgang en de ontwikkeling van nieuwe denkbeelden. In dat kader is er ook een 
herwaardering op gang gekomen van de laat-antieke esthetica. Het proefschrift stelt zich ten 
doel deze nieuwe inzichten toe te passen op de interpretatie van Sidonius en zijn brieven, en 
geeft op enkele gebieden een mogelijke nieuwe denkrichting aan. Het streven is tevens, door 
het toepassen op deze laat-antieke tekst van enkele moderne inzichten op het gebied van 
taalkunde en literatuurwetenschap, het traditionele filologisch-historische commentaar te 
verrijken met nieuwe gezichtspunten. 

De Algemene Inleiding bestaat uit zeven hoofdstukken. Na een inleidend hoofdstuk 
behandelt hoofdstuk 2 leven en werk van Sidonius (Lyon ca. 430 – Clermont ca. 485, uit  een 
familie van hoogste Gallo-Romeinse bestuursambtenaren, zelf schoonzoon van keizer Avitus 
en stadsprefect van Rome, daarna bisschop in Clermont; dichter, liturgist, briefschrijver). 
Hoofdstuk 3 geeft de historische en maatschappelijk context: de Visigoten en Bourgondiërs 
die in de loop van de vijfde eeuw het Romeinse Gallië annexeerden; het einde van Romeins 
Clermont na taai verzet; de conservatieve Gallo-Romeinse adel die zich noodgedwongen 
toch grotendeels aanpaste aan de nieuwe politieke situatie; en het intellectuele leven op het 
gebied van theologie, filosofie en literatuur, waarbij Sidonius’ inzet vooral op het laatste 
gebied lag. 

Hoofdstuk 4 behandelt de organisatie van de katholieke kerk in Gallië; de monastieke trek in 
de dominante theologie die er mede de oorzaak van was dat Augustinus’ predestinatieleer 
werd afgewezen; de verering van heiligen en de uitbouw van de liturgie; en de rol van de 
bisschop die ook in Gallië steeds belangrijker werd, wat de adel het perspectief bood – nu 
carrières in rijksdienst steeds minder mogelijk waren – op lokaal en regionaal niveau macht 
uit te oefenen via een overstap naar de kerkelijke hiërarchie. Er volgt een bespreking van 
Sidonius’ netwerk en van het concilie van Arles in de vroege jaren ’70, dat van belang is 
vanwege zijn agenda (het theologisch debat omtrent de predestinatie), maar vooral om de 
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inzichten die het geeft in de bisschoppelijk hiërarchie van die dagen. Het blijkt dat Sidonius, 
ondanks zijn uitgebreide netwerk, als het op besluitvorming aankwam toch aan de periferie 
stond. 

Hoofdstuk 5 gaat over epistolografie. Het bespreekt de rol van brieven in het sociale verkeer 
en wat dat betekent voor hun vorm en inhoud. Sidonius sluit in zijn correspondentie aan bij 
het model van Plinius de Jongere en Symmachus, maar publiceert langere en complexere 
brieven; die complexiteit is bij Sidonius het expressiemiddel bij uitstek voor de existentiële 
drang tot overleven in crisistijd: ‘schrijven om te overleven’, zoals de titel van het 
proefschrift luidt. Vervolgens gaat het hoofdstuk over de handschriftelijke overlevering van 
de brieven, die voor boek 7 bijzonder lacuneus en chaotisch is; de traditionele volgorde van 
de brieven blijkt de meest waarschijnlijke. Na een paragraaf over de classificatie van brieven 
naar gebruikstypes, waarin wordt geconcludeerd dat Sidonius vrij omgaat met het systeem, 
volgt een behandeling van de structuur en betekenis van boek 7. In navolging van eerder 
onderzoek is de veronderstelling dat er samenhang is tussen de brieven in dit boek. Die is 
niet altijd op voorhand duidelijk, evenmin als de precieze boodschap van de individuele 
brieven, doordat de schrijver zijn communicatie a.h.w. codeert en een allusieve techniek 
hanteert. Veel wordt omfloerst of onvolledig gezegd, zowel om redenen van beleefdheid als 
van veiligheid. Van de kant van de interpreet is voorzichtigheid geboden om niet achter alles 
een verborgen betekenis te zoeken. Vervolgens passeren de brieven een voor een de revue. 
Er blijken vier thema’s te zijn: de politiek (de strijd om het behoud van de Auvergne), de 
maatschappij (de strijd om het behoud van de waarden en de invloed van de adel), cultuur 
en literatuur (de strijd om de Romanitas te behouden), en de godsdienst (de strijd van 
Catholicisme tegen Arianisme, de godsdienstige overtuiging van Visigoten en 
Bourgondiërs). De volgorde waarin de brieven staan, de thema’s en trefwoorden die erin 
voorkomen, de allusies en de adressaten vormen samen een netwerk van betekenissen dat 
leidt tot de interpretatie van boek 7 – en daarin in het bijzonder de brieven 1-11 – als de 
climax van Sidonius’ brievenoeuvre, waarin al zijn idealen en al zijn verzet zijn samengevat. 
Er volgen paragrafen over begin- en slotformules van de brieven en over de functie van de 
beginzin in relatie tot het thema van een brief. Onder de titel “’U’ en ‘ik’” wordt het 
hoofdstuk afgesloten met een behandeling van de problematiek dat de adressaat in een en 
dezelfde brief met tu en met vos kan worden aangesproken. Na te hebben gesteld dat de 
verklaringen daarvoor tot nu toe (‘beleefdheidsmeervoud’, ‘inclusief meervoud’) 
onbevredigend zijn, slaat de interpretatie een nieuwe weg in, waarbij ook de schijnbaar 
willekeurige wisseling tussen ego en nos voor de schrijver van de brief wordt betrokken: de 
keus tussen enkel- en meervoud berust in eerste aanleg niet op objectieve categorieën als 
sociaal respect of inclusiviteit, maar is een subjectieve. Het verschil is een verschil tussen 
‘dichtbij’ en ‘veraf’, voorgrond en achtergrond. Enkelvoud staat voor aspecten als directheid, 
activiteit, verantwoordelijkheid, zekerheid. Meervoud daarentegen bekijkt de persoon in 
kwestie in ‘soft focus’, hij wordt uit de wind gehouden, zijn betrokkenheid krijgt geen 
nadruk enz. 

Hoofdstuk 6, getiteld ‘Kunst is alles’, verkent Sidonius’ complexe literaire techniek en 
probeert een antwoord te geven op de vraag naar het waarom van zijn stijl. Eerst komt de 
intertekstualiteit aan bod. Het blijkt dat directe verwijzingen naar de klassieke auteurs 
betrekkelijk gering in aantal zijn. Daarentegen is het werk op meer diffuse wijze geheel 
doortrokken van hun stijl en woordkeus. Daarnaast stelt Sidonius diverse bijbelverhalen aan 
de orde als vergelijking met de eigen tijd. De volgende paragraaf definieert Sidonius’ stijl als 
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bipolair, gebouwd op de afwisseling van – en de spanning tussen – onregelmatigheid en 
regelmaat, complexe woordcombinaties en herhaling in een vast patroon – in muzikale 
termen: clusters waarin het om de klank gaat en sequensen waarin het om het ritme gaat. Tot 
de eerste categorie behoren archaismen en neologismen, drastische metaforen, 
variatietechniek en topos, woordspel; tot de tweede sequenties (asyndeton en polysyndeton), 
isocolon, redundantie, en clausulae. Dan volgt een onderzoek naar het prozaritme met als 
voorlopige conclusie dat Sidonius de cursus mixtus toepast, met een grote variëteit, zowel in 
de ritmische als de metrische patronen. Tenslotte komt een poging tot definitie van deze stijl 
aan de orde. Hem definiëren als ‘maniërisme’, zoals vaak gebeurt, blijkt onbevredigend. 
Voorgesteld wordt te spreken van ‘geformaliseerd proza’ en ‘gemeenschapskunst’. Het is 
geen uitwas of gebrek van dit proza dat de stijl exuberant is en de inhoud pas op de tweede 
plaats lijkt te komen. De nadruk op de stijl is juist nodig om het primaire doel van de 
correspondentie te bereiken, het contact met de lezer. De stijl is namelijk tot op grote hoogte 
reproduceerbaar (‘geformaliseerd’), daardoor herkenbaar en vertrouwenwekkend 
(‘gemeenschapskunst’). De werkelijkheid van alledag (de ‘inhoud’) treedt terug om ruim 
baan te maken voor de gevoelsmatige, muzikale expressiviteit van het briefmedium. 

In het commentaargedeelte van het proefschrift zijn er bij elke brief paragrafen over de 
inhoud en de bedoeling, de datering, de adressaat, de handschriften en de bovengenoemde 
kwestie van “’U’ en ‘ik’”. Verder zijn er o.a. toelichtingen op de Rogationes-vastendagen, de 
reliekenverering, de rol van de komedie in brief 2, de Gallicaanse liturgie (m.n. het 
misonderdeel de contestatio), communio (toegankelijkheid) als vereiste voor een goede 
bisschop, de verkiezing en wijding van bisschoppen, de verhouding tussen Arianen en 
katholieken, servitus en libertas (en het idee van res publica) als kernwoorden in het conflict 
tussen barbaren en Romeinen, en de bisschopsverkiezing in Bourges onder Sidonius’ leiding 
met zijn toespraak in dat kader die met de begeleidende brief als nummer 9 in de collectie is 
opgenomen. 

Het boek besluit met appendices die een nadere verantwoording geven van een aantal 
behandelde onderwerpen, en een bibliografie. 

 

 

 


