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2. Inleiding
In de hedendaagse populaire media fungeren dwergen steevast als onderwerp van grappen, als
clowns, als lichte noot in een stuk dat anders te zwaar zou zijn. Slechts zelden krijgen zij een
rol toebedeeld waarin de focus niet ligt op hun lengte en de komische implicaties ervan. Deze
attitude is eeuwenoud. Al sinds de oudheid functioneert de dwerg als nar en als ‘comic relief’.
Hij was een dankbaar onderwerp voor komedieschrijvers, en ook als publieksentertainers in
allerhande gezelschappen was de dwerg geliefd. Maar strookt dit beeld met de werkelijkheid?
Werden dwergen altijd bekeken als rariteit, en konden ze alleen aan de slag als vermaak voor
hun meesters of voor een ruimer publiek? Deze vragen zullen centraal staan in deze thesis.
Het beeld dat men vaak heeft over dwergen in de oudheid is te ongenuanceerd. In meer dan
1000 jaar geschiedenis, van het archaïsche Griekenland tot het keizerlijke Rome was de
sociale positie van dwergen aan grote veranderingen onderhevig. Zo konden dwergen
waarschijnlijk vooral in archaïsch en klassiek Griekenland hun plichten als burgers vervullen,
en kwamen sommige dwergen in het keizerlijke Rome in de hoogste hofsferen terecht.
Het centrale onderwerp van deze thesis is de sociale positie en het dagelijkse leven van
dwergen in de Grieks-Romeinse oudheid. Dit houdt hun maatschappelijke positie in, de
beroepen die zij konden uitoefenen, de functies die zij vervulden in de politiek. Ze speelden
ook een rol in de religie, hoewel aan deelnemers van de cultus bepaalde lichamelijke eisen
werden gesteld. In het heiligdom van de Kabeiroi bij Thebe, vervulden zij bijvoorbeeld een
belangrijke rol. In de cultus van Dionysos spelen ze de rol van saters. Of men in de oudheid
dwerggroei als een handicap zag, zoals blindheid, of eerder als een licht fysiek ongemak,
wordt eveneens bestudeerd, aangezien dit ook gevolgen heeft voor hun aanvaarding als
volwaardige burgers. Hoe hun lichamelijke gesteldheid werd geïnterpreteerd door hun
tijdgenoten wordt geëvalueerd aan de hand van uiteenlopende bronnen. In geneeskundige
werken, die het meest voor de hand liggen als bron over lichamelijke misvormingen, vinden
we geen melding van het fenomeen dwerggroei, omwille van verschillende redenen die later
besproken worden. De mythologische rol van dwergen wordt alleen besproken, wanneer ze
een attitude reflecteert die aanwezig was in het dagelijks leven.
Deze thesis blijft beperkt tot Griekenland en Rome, van de archaïsche periode tot het
late keizerrijk. Het Oude Egypte verschijnt mee in beeld waar het bijdraagt tot de kennis van
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de twee andere regio’s. Faraonisch Egypte heeft immers een sterke invloed uitgeoefend op het
Griekse gedachtegoed over dwergen, en deze ideeën bleven doorwerken in het Hellenisme.
Ook in Rome is er een Egyptische invloed waar te nemen.
Het onderzoek naar dwergen kadert in de ‘disability history’, die de laatste decennia
veel

aandacht

heeft

gekregen.

Dit

studiegebied

vormt

een

onderdeel

van

de

mentaliteitsgeschiedenis. Dwergen zijn nog nooit het onderwerp geweest van een synthese
voor de Grieks-Romeinse oudheid. Slechts één werk trekt conclusies over het leven van
dwergen uit archeologische en literaire bronnen, namelijk Dwarfs in ancient Egypt and
Greece van Véronique Dasen. In de twintig jaar sinds dit werk verscheen, zijn slechts een
paar detailstudies over dwergen gepubliceerd. In deze thesis wordt voor het luik Griekenland
vertrokken van het materiaal dat Dasen verzamelde, aangevuld door recenter ontdekte
stukken. Hieraan wordt een alternatieve interpretatie gegeven. Dasen trekt immers vaak een
vrij negatieve conclusie uit het bronnenmateriaal, waar soms een positieve interpretatie de
voorkeur verdient. Om het leven van dwergen in het Romeinse rijk te reconstrueren, hanteren
we een andere aanpak. Hierover zijn nog geen overzichtsstudies verschenen, zelfs de
detailstudies over dwergen in het Romeinse rijk zijn op een hand te tellen. Deze kleinere
studies worden als vertrekpunt genomen, samen met iconografische overzichten. Een groot
deel van de bronnen werd op die manier verzameld.
Door het gebrek aan skeletale overblijfselen uit de Grieks-Romeinse oudheid is de
aanwezigheid van dwergen moeilijk te interpreteren. Omdat de gevonden geraamten vaak
fragmentarisch zijn, is het heel moeilijk kinderen van dwergen te onderscheiden.1 Slechts één
Grieks specimen kon zonder twijfel als dwerg geïdentificeerd worden, een skelet van een
vrouwelijke dwerg tussen de 35 en 40 jaar oud uit Gouvalari. 2 De informatie over dwergen in
de oudheid is dus niet afkomstig van skeletale overblijfselen, maar eerder uit de literaire en
iconografische bronnen die handelen over reële dwergen. Mythen zoals die van de Kabeiroi,
de goddelijke dwergsmeden, worden slechts behandeld in de mate dat ze een afspiegeling
vormen van een bestaande opvatting over dwergen, zoals de Kerkopes, twee dwergdeugnieten die Herakles het leven moeilijk maakten. Het speelse en plagende karakter van

1

DASEN, Dwarfs in ancient Egypt, 16.
BARTSOCAS, C.S., ‘Stature of Greeks of the Pylos area during the second millenium BC’, Hippocrates
Magazine 2 (1977), 157-160.
2
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dwergen is een motief dat immers vaak terugkeert in verhaalstof en iconografie, en verraadt
de aanwezigheid van bepaalde stereotypen in de antieke maatschappij.
De term ‘dwerg’ vormt zelf een onderdeel van enige discussie. Het gebruik van het
woord kan een negatieve connotatie hebben, en zelfs beledigend zijn. In deze thesis heeft de
term een neutrale betekenis. Het is een kort woord dat het beste de antieke lading van de
woorden ‘nanus’ en ‘nano"’ dekt. In de oudheid maakte men immers weinig of geen
onderscheid tussen verschillende soorten dwerggroei. Men had een notie van de vorm van
dwerggroei die vandaag achondroplasie heet, maar de termen ‘nanus’ en ‘nano"’ waren het
meest algemeen in gebruik, zonder te differentiëren tussen de verschillende aandoeningen.
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3. Wat is dwerggroei? – Definitie3
Het fenomeen dwerggroei wordt hier vooral omschreven in functie van de geschiedschrijving.
De vormen van dwerggroei die in de oudheid het vaakst voorkwamen worden besproken.
Sommige aandoeningen leidden immers onvermijdelijk tot kindersterfte aangezien aangepaste
zorg ontbrak. Kinderen die vlak na de geboorte al duidelijke symptomen van dwerggroei
vertoonden, werden soms te vondeling gelegd of verwaarloosd, met de dood als gevolg.
Daarom zijn voor deze studie de aandoeningen het interessantst die bij de geboorte niet
zichtbaar waren en vooral degene die een relatief groot aantal kinderen toelieten de kindertijd
te overleven. Toch zijn in de bronnen vooral dwergen met achondroplasie geattesteerd, een
aandoening die vaak vanaf de geboorte zichtbaar is. Deze aandoening is immers de
frequentste vorm van dwerggroei4, en biedt de grootste kansen tot overleven van de kindertijd
zonder aangepaste zorg.
Het fenomeen dwerggroei kent verschillende verschijningsvormen, waarbij de
getroffen

personen

een

abnormale

groei

meemaken,

die

onder

het

algemene

gemeenschappelijke groeipatroon valt van personen van hetzelfde ras, geslacht en leeftijd. Het
vaakst zijn deze personen tussen 1 meter en 1,4 meter groot.5 Deze lengte is vandaag van
toepassing op de westerse landen, in de oudheid waren dwergen waarschijnlijk nog kleiner.
De oorzaken van deze abnormale groei kunnen genetisch, hormonaal, metabolisch en
nutritioneel zijn. Een op 10 000 geboorten krijgt te maken met een vorm van dwerggroei. De
kans op overerving is 50% wanneer een van de ouders eveneens dwerg is. De aandoening
komt even vaak voor bij mannen als vrouwen. Hun levensverwachting ligt over het algemeen
lager dan die van de mens met een doorsnee lengte vanwege hun grotere gevoeligheid voor
infecties en ziekten, en ze krijgen vaker te maken met aanverwante misvormingen als genu
valgum of varum, respectievelijk abnormale x-benen en o-benen.
Dankzij de paleopathologie weet men ondertussen dat aangeboren ziekten in de
oudheid waarschijnlijk even vaak of vaker voorkwamen dan vandaag, omdat de moeders
tijdens hun zwangerschap meer blootgesteld werden aan ondervoeding en ziekte dan de
3

De beschrijvingen die hier te vinden zijn zijn vooral ontleend aan Dasen, Dwarfs in ancient Egypt and Greece.
Wel zijn er wijzigingen aangebracht in de structuur en conclusies voor het historisch onderzoek.
4
1 op 34 000 geboorten.
5
NEHME, A.-M., e.a., ‘Skeletal growth and development of the achondroplastic dwarf’, Clinical Orthopedia
116 (1976), 8-23.
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moderne vrouw. Volgens Schefold zou achondroplasie zeker vaker zijn voorgekomen door de
inteelt die vooral in kleine rurale gemeenschappen op het platteland plaatsvond6. Als
voorbeeld hiervoor haalt hij een groep van twaalf Romeinse skeletten aan, gevonden in de
buurt van het huidige Cambridge, waarvan er vijf een erfelijke misvorming vertoonden7. De
kans op de geboorte van een dwerg zou dus groter zijn geweest, maar aangezien de
overlevingskansen gering waren, kan niet aangenomen worden dat er in de oudheid meer
dwergen daadwerkelijk volwassen werden.

Dwerggroei zichtbaar bij de geboorte
- Achondroplasie
Achondroplasie, de vaakst voorkomende vorm van dwerggroei, is het gevolg van een
genetische mutatie, en meer dan 80% van de personen met achondroplasie hebben een
zogenaamde ‘nieuwe’ mutatie. Met andere woorden, geen van de ouders droeg een gen dat
achondroplasie tot gevolg had, maar het gen ontwikkelde zich in de baarmoeder. De
aandoening is zichtbaar bij de geboorte of in het eerste levensjaar.
Personen met deze aandoening hebben een normaal ontwikkelde romp en kleine
ledematen. Het hoofd is groot met een hoog voorhoofd. De dwerg heeft een prominente buik
en een uitstekend achterste. De mentale en seksuele ontwikkeling verloopt over het algemeen
normaal. Ook de genitaliën zijn ontwikkeld zoals bij een mens met een normale lengte.
Vandaar wellicht het geloof in de oudheid dat dwergen enorme penissen hadden.
-Schildklieraandoeningen
Door verschillende schildklieraandoeningen kan ook dwerggroei ontstaan, met zowel fysieke
als mentale achterstand tot gevolg. Zo kunnen bij endemisch cretinisme, een zwelling van de
schildklier, wasachtige uitgroeien van de huid plaatsvinden. Ook dikke lippen, een constant
open mond met een uithangende tong en steeds halfgesloten ogen zijn typische kenmerken.
Deze dwergen bereiken bijna nooit seksuele of emotionele volwassenheid. Hun
levensverwachting is bijzonder laag.

6
7

SCHEFOLD, The eye of the beholder, 12.
MORRIS, I., Death-ritual and social structure in classical antiquity, Cambridge, 1992, 90.
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-Pygmeeën
Pygmeeën zijn een apart soort dwerg. Hun uiterlijk komt overeen met dat van dwergen met
een hypofyseprobleem. Ze stammen uit Centraal-Afrika en zijn slank en gespierd, met een
lichte versmalling van de heupen en de schedel. Mogelijk is hun dwerggroei het gevolg van
een genetische aanpassing aan het leven in de equatoriale zone.

Dwerggroei niet of onduidelijk zichtbaar bij de geboorte
- Hypochondroplasie
Hypochondroplasie is een mildere vorm van achondroplasie. Het gezicht en het hoofd zijn
eerder in proportie met de rest van het lichaam. De ziekte is ook pas zichtbaar vanaf het
tweede of derde levensjaar. De levensverwachting van dwergen met hypochondroplasie zal in
de oudheid waarschijnlijk het hoogst geweest zijn, vanwege het late verschijnen van
kenmerken van hun aandoening, hun normale mentale ontwikkeling, en relatief weinig
bijkomende misvormingen.
- Pseudo-achondroplasie
Het lichaam is bij pseudo-achondroplasie meer in proportie dan bij achondroplasie, het hele
skelet is kleiner. De aandoening gaat gepaard met een heel aantal problemen, van
gewrichtsproblemen tot extreem broze beenderen. De beenderen breken snel, zijn vaak
gebogen en hebben de neiging te vervormen. Deze aandoening wordt pas zichtbaar in het
derde en vierde levensjaar vanwege de normale lichaamsverhoudingen van het kind.
- Spondylo-epiphyseale dysplasie
De dwerg heeft lange ledematen in verhouding tot de korte, tonvormige romp. De onderrug
buigt binnenwaarts en het gezicht is eerder plat. In zwaardere gevallen is de aandoening
zichtbaar tussen het tweede en derde levensjaar, bij mildere types zelfs pas tussen het vijfde
en tiende levensjaar.
- Hypopituïtarisme
Deze dwerggroei wordt veroorzaakt door een tekort van hormonen uit de hypofyse. Het
lichaam krijgt zo te weinig groeihormonen. Deze aandoening is vaak het gevolg van een
tumor rond de hypofyse, wat gevolgen heeft voor de levensduur van de dwerg. Het lichaam
heeft correcte proporties, maar slecht ontwikkelde spieren en mollige handen, voeten en romp.
15

Soms zijn de geslachtskenmerken onderontwikkeld. De aandoening wordt zichtbaar tussen
zes maanden na de geboorte en het vierde levensjaar.
Deze vormen van dwerggroei zijn slechts een greep uit het enorme spectrum aan
aandoeningen. De bovengenoemde zijn de vaakst voorkomende vormen, en degene die in de
oudheid ook het vaakst waargenomen werden. Slechts zelden is het mogelijk de verschillende
soorten dwerggroei te herkennen, aangezien men in de oudheid nauwelijks onderscheid
maakte, en alle in het oog springende kenmerken van de verschillende aandoeningen
bijeennamen in hun beschrijvingen en kunstwerken. Wel kan in individuele gevallen, wanneer
er een portret van een dwerg met veel oog voor detail is gemaakt, de specifieke aandoening
van de geportretteerde geïdentificeerd worden.
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4. Bronnenproblematiek
4.1 Griekenland
Vocabularium en tekstuele bronnen
Het Grieks heeft twee algemene woorden voor personen met een abnormaal kleine gestalte,
namelijk pugmai'o" en na'no". Het eerste woord is al geattesteerd in de Ilias8, waar Homeros
het heeft over de mannen die langs de rivier Okeanos wonen. Volgens Dasen is het woord
afgeleid van pugmhv, ‘vuist’, en vandaar ook “boksen”. Een pugmê is ook een “vuistgrote”
lengtemaat van ongeveer 35 centimeter, de afstand tussen de vuist en de elleboog. Het woord
duidt dus ofwel op de geringe lengte van de personen, ofwel op hun reputatie als
vechtersbazen9. Het woord na'no" komt voor het eerst voor in de verloren komedie JOlkάde"
van Aristophanes, en in zijn Pax10. In dit laatste stuk wordt het woord nanofushv" gebruikt als
beschrijving van krabachtige dansers, die echter geen dwergen zijn. Krabben worden omwille
van hun waggelende manier van lopen met dwergen vergeleken.
De twee woorden zijn vrijwel synoniem. Het woord pugmai'o" duidt niet noodzakelijk op een
geografische of raciale begrenzing, hoewel de moderne benaming pygmeeën voor het
Afrikaanse dwergvolk teruggaat op de Griekse term pugmai'o". Auteurs als Herodotos
verkozen de term al boven het algmene na'no" om het kleine volk aan te duiden11.
In de tekstuele bronnen is het soms moeilijk een mens als dwerg te onderscheiden.
Vaak worden er vage termen als ‘kleine man’ gebruikt, zoals mikrοὶ a[ndre"12 en gevno"
mikrovn13, waardoor het niet mogelijk is te bepalen of de man gewoon klein van stuk was of
werkelijk dwerggroei had. De fabeldichter Aesopus was mogelijk ook een dwerg. In de orale
traditie was hij lelijk en misvormd, en mogelijk was zijn dwerggroei zo vanzelfsprekend
geworden, dat dit niet meer vernoemd werd. Zo is vandaag bijvoorbeeld ook Repelsteeltje in
ieders verbeelding een dwerg. Dit wordt slechts zelden expliciet vermeld in het sprookje,
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maar blijkt uit de illustraties. Zo stelt volgens Schefold een afbeelding op een rood-figurige
vaas Aesopus als dwerg voor die met een vos praat14.
Dwergen in de iconografie
De Griekse kunst werd in sterke mate beheerst door een streven naar perfecte
lichaamsverhoudingen. De weerzin van de Grieken voor disproportie ging zo ver dat ze ook
monsters zo ‘normaal’ mogelijk gingen voorstellen. Ze hielden er dezelfde houding op na
tegenover het afbeeldingen van verminkingen en handicaps. Dat dwergen wel werden
afgebeeld, suggereert volgens Dasen dat dwerggroei een sociaal aanvaarde anomalie was15. Er
is ook een andere mogelijkheid. Grieken beeldden immers niet alleen dwergen af, maar ook
kreupelen, misvormden, blinden en andere handicaps. Ze normaliseerden echter hun
verminking zodanig dat niet de misvorming sociaal aanvaard werd, maar wel de verzachte en
verdoezelde versie ervan zoals die in de kunst voorkwam. Dwergen waren dus niet de enige
gehandicapten die men afbeeldde. Ook in karikaturen en weergaven van komedies kwamen
mensen met een minder dan perfecte lichaamsbouw voor. Ze waren grappig, meer nog, ze
boden een comfortabel tegenbeeld van de Griek die de stukken bestelde.
Over het algemeen zijn dwergen te onderscheiden van kinderen door hun fysieke
volwassenheid, te zien aan hun baardgroei en volgroeide genitaliën. Ook hun
lichaamsproporties zijn anders dan die van personen met een normale lengte en wanneer de
kunstenaar oog voor detail had, liet hij dit zien in zijn afbeeldingen. Kinderen werden dan
weer vooral op roodfigurige vazen disproportioneel afgebeeld, waardoor ze nog moeilijker
van dwergen te onderscheiden zijn16. Soms droegen ze echter voorwerpen die hen als
kinderen identificeren, en ze hadden ook duidelijk de lichamelijke volwassenheid nog niet
bereikt.
Vooral in de archaïsche periode kwamen dwergen bijna nooit herkenbaar voor in de
kunst wegens het gebrek aan naturalistische verhoudingen. Een dwerg is dus moeilijk te
herkennen aan zijn lichaamsspecifieke proporties, aangezien hij slechts als een kleine man
zou worden afgebeeld. Kleinere figuren konden echter ook kinderen of personen van lagere
14
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rang aanduiden. Vaak moeten dus figuren op archaïsche schilderingen door middel van
eliminatie als dwerg geïdentificeerd worden. Dasen identificeert het personage op een pyxis in
het Louvre als dwerg17 omdat het personage is verkleind, maar er geen reden is in de
compositie om dit te doen. De figuur op de pyxis is inderdaad opmerkelijk verkleind, maar
niets in de compositie duidt er op dat het personage daarom ook een dwerg is. Hij heeft
weliswaar een baard, maar hij kan evenzeer een personage van lagere rang zijn. Het zoeken
naar dwergen in de archaïsche kunst is vrijwel steeds nattevingerwerk met weinig kans op
zekerheid.
Dwergen zijn eveneens moeilijk te onderscheiden van karikaturen. Deze hebben
namelijk grote hoofden, wat hen een zekere gelijkenis geeft met achondroplastische dwergen.
Een mogelijke sleutel tot onderscheiden ligt mogelijk in de aard van de karikaturen. Volgens
Dasen stellen de afbeeldingen vaak biologische onmogelijkheden voor, met een te groot
hoofd en een te klein lichaam18. Zij houdt er wel geen rekening mee dat ook een karikatuur
een dwerg kan afbeelden. Dwergen waren immers wel vaker het onderwerp van spot omwille
van hun lichaamsproporties, dus karikaturen van hun ‘misvormingen’ zouden logischerwijze
ook gemaakt zijn19. Dit illustreren de bijgevoegde voorbeelden, waarop dwergen met
uitvergrote hoofden te zien zijn.
In de archaïsche zwartfigurige vazen kan dwerggroei zelden of nooit met zekerheid
vastgesteld worden. Op de klassieke roodfigurige vazen, die anatomisch realistischer zijn, kan
men soms vaststellen welk type dwerggroei afgebeeld is. Volgens Dasen gaat het vooral om
achondroplasie20. Deze afwijking leent zich het best tot een uitgesproken afbeelding van het
fenomeen dwerggroei, door de brede romp en korte benen, het puilende voorhoofd en de
uitstekende buik en bips. Ook hypochondroplasie zou te diagnosticeren zijn, maar de meer
proportionele lichaamsbouw bemoeilijkt het onderscheid met kinderen. Saters lijken in de
afbeeldingen eveneens op dwergen. Hier zou men verschil kunnen maken tussen de twee door
de neuzen: dwergen hebben een kleine knopneus, saters een onregelmatige, stompe en grote
neus21. Dwergen werden ook vaak met grote genitaliën afgebeeld, wat als onelegant werd
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gezien22. Een verklaring hiervoor kan zijn dat achondroplastische dwergen inderdaad
proportioneel grotere genitaliën hebben dan een mens met een normale lengte, en daardoor
enige verwondering opriepen, evenals de mythe dat dwergen altijd enorme fallussen hadden23.
Zwaardere vormen van dwerggroei zijn niet met zekerheid geattesteerd, mogelijk omdat
kinderen met een zware handicap hun eerste levensjaar vaak niet overleefden en men deze
aandoeningen gewoon niet kende in hun volwassen vorm.
Tijdens het hellenisme namen de afbeeldingen van dwergen exponentieel toe. Dit zou te
wijten zijn aan de vernieuwde interesse die men koesterde voor alles wat ‘anders’ was, en/of
aan nieuwe geneeskundige inzichten. De scholen van Alexandrië en Smyrna stimuleerden de
anatomisch correcte afbeelding van lichamelijke anomalieën24.

4.2 Rome
Vocabularium en tekstuele bronnen
Net als in het Grieks zijn er twee algemene woorden die zonder onderscheid gebruikt worden
voor ‘dwerg’ in het Latijn, namelijk pumilio en nanus. Pumilio wordt in de literatuur voor het
eerst geattesteerd in Lucretius25, en in de epigrafie is er een voorbeeld uit de derde eeuw v.
Chr.26 Het woord bestaat in verschillende varianten, zoals pumilio, pumilius, en pumilus.
Waarschijnlijk werd het afgeleid van het Griekse pugmhv, net als pugmai'o"27. Een andere
interpretatie wordt door Adams gemaakt, die oppert dat pumilio zou afgeleid zijn van pubes,
waardoor pumilio letterlijk ’harig mannetje’ betekent28. Het woord nanus komt voor het eerst
voor in een fragment van de dichter Helvius Cinna29, en enkele jaren later ook bij
Propertius30. Het werd afgeleid van het Griekse na'no"31. In het Latijn betekent het woord
pygmaeus, in tegenstelling tot zijn Griekse tegenhanger pugmai'o", alleen een dwerg van
Afrikaanse afkomst, die behoorde tot de specifieke pygmeeënstammen.
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Dwergen in de iconografie
Zowel in de Griekse als Romeinse wereld werden dwergen slechts aarzelend afgebeeld. Beide
culturen droegen het ideale lichaam hoog in het vaandel, waardoor dwergen vaak slechts op
kleine afbeeldingen te vinden zijn, en nooit in levensgrote beelden of op grote vazen32.
Toch werden in de Romeinse iconografie dwergen opvallend grover afgebeeld dan bij hun
Griekse tegenhangers. Ze worden karikaturaal weergegeven, met belachelijk grote fallussen
en voeten en bijzonder grove trekken. Dwergen worden vaak walgelijk en onnatuurlijk
weergegeven, zoals het bijgevoegde voorbeeld van de dwerg uit het vroege Keizerrijk vol
wratten en met drie penissen, waarvan er een uit het voorhoofd bungelt 33. Deze dwerg is
echter niet alleen te verachten omwille van zijn gestalte, hij is ook bijzonder lelijk, en heeft
bovendien Oosterse trekken dankzij zijn haakneus en oorringen. De figuur was bedoeld om
zowel grappig te zijn als om te shockeren, zijn gezichtskenmerken wijken ver af van alles wat
mooi was in de Romeinse wereld. Zijn houding illustreert eveneens serviliteit en
vrouwelijkheid, wat hem nog verachtelijker maakt. Hij is echter niet zo lelijk omdat hij een
dwerg is, maar omdat hij diende als afschrikmiddel voor het boze oog en hekserij. Onder zijn
voeten bevonden zich immers belletjes, en aan de fallus om zijn hoofd, die een lus beschrijft,
kon hij opgehangen worden in of rond het huis. De dwerg had dus een apotropeïsche functie,
een traditie die uit Egypte was overgewaaid. Dit maakt een diagnose van hun precieze vorm
van dwerggroei onmogelijk. De ruwe manier van afbeelden hadden de Romeinen mogelijk
ook meegekregen uit de Italische kolonies, die een opmerkelijk verschillende benadering
tegenover dwergen hadden ontwikkeld ten opzichte van Griekenland. In deze Italische
kolonies waren de Plyax komedies populair rond de 4e eeuw voor Christus, waarin dwergen
wel vaker hun opwachting maakten. Wanneer deze theatervorm in afbeeldingen voorkomt, is
het onderscheid tussen acteurs en dwergen niet meer te maken. Een motief dat eveneens van
buitenaf lijkt overgenomen, is dat van de dansende dwerg. Dit thema was al populair in het
oude Egypte34, en zette zich ook in Griekenland verder. Ook in Rome werd het motief
gebruikt, zoals te zien is aan een set bronzen dwergjes uit de tweede eeuw v. Chr., die
gevonden werden in een scheepswrak bij Tunesië35. De dwergen dansen vrij provocatief,
overeenkomstig met hoe ze waarschijnlijk zouden gedanst hebben op banketten, maar hun
betekenis kan ook dionysisch van aard zijn.
32
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5. Sociale status van dwergen in Egypte
Hoewel het oude Egypte geen onderdeel vormt van deze studie, moet de mentaliteit van de
Egyptenaren tegenover dwergen bestudeerd worden omdat hun visie archaïsch en klassiek
Griekenland beïnvloedde, en ook doorleefde in hellenistisch Egypte. De oud-Egyptische
opvattingen over dwerggroei komen ons vreemd voor. Vandaag wordt de aandoening meestal
beschouwd als een handicap, en dwergen doen vaak moeite om groter te lijken of zelfs te
worden door middel van pijnlijke operaties. In Egypte lagen de zaken anders. Dwerggroei
was geen ziekte, maar een goddelijk teken36. Soms werd het woord ‘dng’, dwerg, gebruikt
voor personen met een normale lengte, om aan te geven dat hij of zij magische krachten bezat.
Het woord werd waarschijnlijk met pygmeeën geassocieerd.
Er zijn in het oude Egypte geen aanwijzingen voor het te vondeling leggen van kinderen37,
wat betekent dat kinderen met een handicap ten minste in leven werden gelaten, en
waarschijnlijk ook werden opgevoed. Ook kinderen met dwerggroei werden dus niet
verworpen na de geboorte. Dit verandert echter in de Grieks-Romeinse periode, wanneer
vooral de Griekse bevolking deze praktijk zal beoefenen. Dwergen in het oude Egypte werden
niet belemmerd door hun handicap om civiele en priesterlijke functies waar te nemen. Vooral
in het Oude Rijk en het Middenrijk werden dwergen gegeerd als luxegezelschap.

5.1 Faraonisch Egypte
5.1.1 Het Oude Rijk (ca. 2700 – ca. 2100 v. Chr.)
De iconografie van dwergen was al vroeg gestandaardiseerd. De meesten hebben duidelijk
achondroplastische trekken. Ze zijn vaak groter afgebeeld dan andere figuren in de compositie
om hun hoge rang aan te geven, zoals gebruikelijk in de Egyptische iconografie, maar hun
lichaamsproporties maken duidelijk dat de afgebeelden dwergen zijn. In de koningsgraven
van Abydos en Saqqara waren dwergen uit de hofhouding van de aristocratie begraven bij de
lievelingshuisdieren van de overledene38. Dwergen met een hoge functie aan het hof waren
immers vaak hoeders van de hofhuisdieren39. Zo werden in graven figurines van dwergen
meegegeven in hun functie als meester van de dieren. Als hoeders van de dieren van de farao
stonden ze dicht bij hun koning, en verschenen in de iconografie met tamme luipaarden,
36
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honden en apen. Dwergen droegen bij het bekleden van een dergelijke functie dezelfde titels
als collega’s met een normale lengte. Seneb, de bekendste dwerg in een hoge hoffunctie
bekleedde verschillende priesterfuncties en was gehuwd met een vrouw met een hoge status40.
Hij heeft duidelijk de trekken van een achondroplastische dwerg, maar ze worden niet
gekarikaturiseerd. Ook waren dwergen actief in de luxe-ambachten. Sommige dwergen waren
juweliers en woerden afgebeeld terwijl ze op stoelen op maat zitten om hun werk te
vergemakkelijken, anderen zitten op hoge stoelen.

5.1.2 Het Middenrijk (ca. 2100 v. Chr. – ca. 1600 v. Chr.)
In het Middenrijk zijn geen geschreven getuigenissen voor dwergen aan het koninklijke hof,
maar in grafdecoratie verschijnen ze wel als ‘prestigeaccessoires’ van de elite. Opnieuw
waren ze vooral persoonlijke dienaars van de aristocratie, maar vrouwelijke dwergen traden
ook op als voedsters. Ze verschenen nog maar zelden als dierenhoeders en als entertainers. In
de iconografie werden hun trekken niet meer ‘neutraal’ afgebeeld, maar eerder versterkt met
enige karikaturisatie. Dit duidt mogelijk op een reeds dalende achting voor dwergen. Respect
voor personen zorgt immers vaak voor een gedetailleerde portrettering, het vervallen in
karikaturen duidt op een veralgemening van opinie, met weinig aandacht voor de
individualiteit.

5.1.3 Het Nieuwe Rijk (ca. 1600 – 1100 v. Chr.)
Dwergen werden in het Nieuwe Rijk nog maar zelden afgebeeld in de graven van notabelen,
en in de geschreven bronnen waren ze eveneens nagenoeg verdwenen. Wanneer ze wel
werden afgebeeld verschenen ze in een androgyne gedaante, waarbij ze bijna zwangere
vrouwen leken41. Dasen ziet hierin hun hun groeiende associatie met de vruchtbaarheid, zoals
ook de dwerggod Bes meer en meer een vruchtbaarheidsgod werd. Een tweede mogelijkheid
is dat de dikke buik een verdere vorm van karikaturisering betreft. Volgens de medische
definitie zijn een vooruitstekende buik en bips kenmerken van achondroplasie. Deze kunnen
hier benadrukt zijn om een komisch effect te bereiken. In Amarna verschijnen dwergen
kortstondig wel in verschillende graven, waarschijnlijk als narren42. Dwergen werden
geassocieerd met de Atoncultus, die door Achnaton werd gesteund43.
40

JUNKER, H., ‘Die mastabas des Snb und die umliegenden Gräber, Giza, V, Wenen, 1941, 3-6, 15-20;
CHERPION, N., ‘De quand date la tombe du nain Seneb’, Bulletin de l’institut francais d’Archéologie Orientale,
84 (1984), 35-54.
41
DASEN, Dwarfs in Egypt, 144.
42
FISCHER, H.G., ’The ancient Egyptian attitude towards the monstrous’, in FARKAS, A.E., e.a., Monsters
and demons in the ancient and medieval worlds, Mainz & Rhein, 1987, 23.
43
DASEN, Dwarfs in Egypt, 149.

23

5.1.4 De Late Periode (ca. 1100 v. Chr. – 332 v. Chr.)
Tot op het einde van de dynastische periode bleven dwergen verschijnen als dansers44. In de
Late Periode bekleedde de dwerg Djeho zelfs nog een hoge positie45. Zijn sarcofaag stond in
hetzelfde graf als die van zijn patroon, Tjaiharpta, bij de Serapeion-weg in Saqqara. Beiden
zouden overleden zijn in de 30e dynastie, rond 346-345 v. Chr. Op zijn sarcofaag staat Djeho
afgebeeld als danser bij de begrafenissen van Apis- en Mnevisstieren. Op de deksteen staat de
dwerg naakt en in profiel afgebeeld, waardoor zijn anatomie zeer gedetailleerd kan
waargenomen worden. De afbeelding kan een weergave zijn van een bestaand standbeeld, een
these die eveneens ondersteund wordt door de sokkel onder de voeten van Djeho op de
deksteen. Tjaiharpta had deze dwerg waarschijnlijk bij zich laten begraven om zijn eigen
prestige te verhogen. De status van Djeho als ceremoniële danser voor de stieren moet dus
groot geweest zijn, of Tjaiharpta had een zeer sterke persoonlijke band met de dwerg. In
tegenstelling tot vooraanstaande dwergen als Seneb ontleende Djeho zijn hoge status
uitsluitend aan zijn rituele rol46.
In het oude Egypte overheerste een positieve houding ten opzichte van dwergen. Ze
voerden gespecialiseerde taken uit en werden gekoesterd aan het hof als luxeassistenten.
Sommigen slaagden erin door te stoten tot de elite. Dwergen konden gewone huwelijken
sluiten en konden civiele en priesterfuncties vervullen. De meeste afgebeelde dwergen hebben
achondroplastische verhoudingen, wat erop duidt dat zij werden grootgebracht, hoewel men
wist dat de kinderen dwergen waren. De aandoening is immers zichtbaar bij de geboorte.

5.2 Hellenistisch Egypte en Egyptische invloed op Griekenland en
Rome

5.2.1 Hellenistisch houding tegenover dwergen
De visie over dwergen was opmerkelijk gewijzigd tegenover het Oude Egypte. Mensen met
dwerggroei waren niet langer goddelijk tekens, maar monstrositeiten47 (tevrata). Slechts één
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afbeelding van een menselijke dwerg in Egyptische traditie is bekend48, alle andere
voorbeelden zijn naar Griekse iconografie gevormd. Er bestaan wel pataikenbeeldjes naar
Egyptisch model. Het overgrote deel van de documentatie bestaat uit terracottabeeldjes. Deze
geven een gehelleniseerd beeld van goden, riten en de cultus. Vele beeldjes stellen Harpokrates voor “Horus het kind”, die dwergen en pygmeeën in zijn gevolg heeft 49. Uit
opgravingen in Naukratis in de Nijldelta zijn in totaal ongeveer 362 terracotta’s naar boven
gekomen, waarvan er vijftien zogenaamde ‘groteske’ dwergen zijn uit het gevolg van
Harpokrates50. Vooral het motief van de dansende dwerg met een grote fallus was
wijdverspreid51. Deze beeldjes konden verschillende functies hebben. Ze konden apotropeïsch
werken, ter bescherming van hun eigenaar52, of theatrale voorstellingen illustreren, waarbij ze
acteurs verbeeldden53. De laatste decennia vermoedt men echter dat de beeldjes een sociale
randgroep voorstellen, waartegen men zich afzette en genoeg schiep in de eigen, meer
comfortabele situatie54. De groteske beeldjes hebben opvallend genoeg nooit alleen
dwerggroei, ze hebben altijd nog een ander opvallend lichamelijk gebrek dat hen grotesk
maakt. Dwerggroei was blijkbaar niet genoeg om een beeldje lelijk of afstotelijk te maken. De
grotesken werden vaak extreem lelijk gemaakt, toonden vaak hun tong, hadden dikke lippen
en grote flaporen. Deze kenmerken zijn slechts zelden te vinden bij dwergen van Egyptische
makelij. Dit duidt op een gematigde houding en tolerantie tegenover mensen met dwerggroei,
aangezien hun aandoening niet per sé als grotesk werd gezien.
Het eerdergenoemde Egyptisch voorbeeld stelt een dwerg aan het hof voor, de praktijk om
dwergen aan het hof te houden had zich voortgezet. Toch konden Egyptische dwergen
deelnemen aan het municipale leven, ze konden ook in de hellenistische tijd nog steeds voor
de goden dansen. Ze genoten echter niet meer de hoge status die Djeho nog had, maar
speelden nog steeds een rol in de cultus van de Egyptische goden Ptah en Apis 55. Ptah werd
immers als Ptah-Pataikos gelijkgesteld aan de kreupele Hephaistos, die in de mythologie ook
dwergen in zijn gevolg had. In deze context werden dwergen dan geassocieerd met Ptah. Het
woord Pataikos betekent waarschijnlijk letterlijk ‘kleine Ptah’, en benadrukt zo de kleine
gestalte van de god56. Hij werd immers het vaakst als achondroplastische dwerg afgebeeld.
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Dwergen werden ook nog steeds magische krachten toegedicht. Zo vermeldt een passage uit
Philodemos een kleine man met een kolossaal hoofd, die na zijn dood door de balsemers werd
tentoongesteld57. Volgens Philodemos kon de dwerg op het hoofd geslagen worden met een
hamer. Of dat gebeurde bij de mummie of de levende dwerg, of dat het eerder een
spreekwoord was, is betwist. Het slaan op grote hoofden met een hamer is niet zonder
precedent. Op roodfigurige vazen uit Griekenland zijn saters te zien die met hamers slaan op
een gigantisch hoofd. Deze handeling maakte deel uit van het iconografische thema van de
dansende saters, en werd geassocieerd met de hamer als middel om krachten van
vruchtbaarheids- en geboortegoden vrij te maken58. Dwergen, en zeker dezen met
makrokephalie, werden zowel bij Grieken als Egyptenaren geassocieerd met dezelfde
krachten. Waarschijnlijk was het bijgeloof gebleven dat een klopje geven op het hoofd van
een dwerg geluk bracht. Omdat slaan op het hoofd met een hamer zou leiden tot de dood van
de dwerg, neemt Carruesco aan dat het eerder een zegswijze was. De dwerg werd
waarschijnlijk na zijn dood als een soort amulet bijgehouden door de balsemers, die hem als
geluksbrenger etaleerden59. Vandaag heerst er enige twijfel of de dwerg wel echt was of een
facsimile60, maar dit is van ondergeschikt belang. In elk geval leert dit voorbeeld dat dwergen
in hellenistisch Egypte nog steeds een magische connotatie bezaten.

5.2.2 Het Mahdia-wrak: Voorbeeld van Alexandrijnse invloed
Dat dwergen in hellenistisch Egypte nog steeds als bezitters van een goddelijke kracht werden
gezien, blijkt ook uit de Alexandrijnse figurines die werden geëxporteerd naar Griekenland en
Rome. Deze verbeeldden vaak dwergboksers en dansers, die niet alleen omwille van hun
decoratieve kwaliteiten in huis werden gehaald, maar ook om hun apotropeïsche functie.
Alexandrië fungeerde als smeltkroes voor de Egyptische en Griekse culturen, en de figurines
die hieruit resulteerden, werden verspreid over de Middellandse Zee. Misschien wel de
bekendste voorbeelden van deze beeldjes bestemd voor de export zijn de bronzen figuren die
uit het Mahdia-wrak zijn bovengehaald61. In de scheepslading bevonden zich minstens drie
bronzen dwergen, die een duidelijke illustratie vormen hoe men in de hellenistische en
Romeinse wereld dwergen ervoer en bekeek. De drie beeldjes stammen waarschijnlijk uit de
tweede helft van de tweede eeuw v.Chr. Twee vormen een paar, en stellen een danser en een
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danseres voor. De danseres heeft kleppers in haar handen, en ontbloot de tanden in een brede
grijns. Ze draagt een gewaad tot op de grond, dat haar beide borsten vrijlaat. Deze dracht is
verwant aan de kleding van Beset, de gemalin van Bes, die sinds de vierde eeuw v. Chr.
geattesteerd is. De danser draagt eveneens een soort castagnetten, krovtala, en grijnst ook de
tanden bloot. Deze kleppers werden vaak geassocieerd met feesten in de Griekse wereld. Hij
is gekleed in een lap stof, die niet eens zijn genitaliën, die tot de knie reiken, bedekt. De
dansende dwerg draagt een gezichtssluier over zijn hoofd achterovergeslagen, waarin de
ogengaten duidelijk te zien zijn. Dit soort sluier werd normaal gezien gebruikt door
aristocratische dames of zogenaamde manteldanseressen. Het derde beeldje stelt een danseres
voor met een klimopkrans rond het hoofd. Haar irissen waren ingelegd met een onbekend
materiaal, en van het oogwit zijn nog enkele ivoorfragmenten bewaard. Ze is gekleed in een
brede lap stof die haar rechterborst vrijlaat, en heeft een ringetje in de rug om haar omhoog te
hangen. Haar gezichtsuitdrukking verschilt opmerkelijk van de twee andere dansers, ze lijkt
meer op de hellenistische nymfen en saters. Ze is ook gedetailleerder uitgevoerd dan de
andere twee beeldjes, en stamt waarschijnlijk uit een ander atelier. De kwaliteit van deze
figurines is hoog, ze zijn veel beter gemaakt dan de doorsnee danserbeeldjes uit Egypte. Dit
maakte de beeldjes kostbaar als luxevoorwerpen.
Of dwergen in hellenistisch Egypte volwaardig burger konden worden, is nergens
geattesteerd. Een ephebische inscriptie uit Memphis uit 220 n. Chr. biedt mogelijk een
aanwijzing62. Uit het opschrift blijkt namelijk dat, mits toestemming van de epistrategos,
uitzonderingen konden worden gemaakt voor deelname aan de ephebie. Zo neemt iemand dan
in naam wel deel, maar participeert dan niet in de realiteit, tenminste toch niet aan de ephebie.
Zo blijkt ook uit een papyrus gericht aan de epistrategos, geschreven door een jongeman die
een oog had verloren, die om een dergelijke regeling vroeg63. Dat mensen met een handicap
konden deel uitmaken van de burgergemeenschap, betekent misschien ook dat dwergen ook
van deze regel konden gebruikmaken en volwaardig burger konden worden. Dwergen als
burgers in de Griekse wereld wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreider behandeld.
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6. Dwergen in Griekenland en Rome
6.1 Dwerggroei: handicap of ongelukkige anomalie?
In de 21e eeuw is dwerggroei aanvaard als een handicap, omdat de getroffen personen
aanzienlijke hindernissen ervaren in het uitvoeren van acties die voor mensen met een
normale lengte geen probleem vormen. In de Oudheid lagen de zaken wellicht anders. Er was
weliswaar geen exact woord voor ‘handicap’, maar men kende wel een groepering van
verschillende aandoeningen zoals blindheid, kreupelheid of misvormingen. De benadering
van de Grieken en Romeinen verschilde aanzienlijk, en ze plaatsten dwerggroei in een
verschillende categorie.

Griekenland
Of dwerggroei een aanvaarde anomalie was of werkelijk als handicap werd beschouwd, kan
onder andere worden bestudeerd op basis van de Griekse gewoonte om gehandicapte kinderen
te vondeling te leggen. Er heerst discussie onder historici of deze praktijk gemeengoed was,
maar hij was in ieder geval toegestaan. Verschillende antieke auteurs lieten zich positief uit
tegenover het te vondeling leggen van kinderen om eugenetische redenen64. Kinderen met een
handicap die zichtbaar was bij de geboorte zouden dus te vondeling kunnen worden gelegd.
Men oordeelde in de oudheid sowieso meedogenlozer over aangeboren aandoeningen dan
over handicaps die waren opgelopen tijdens een oorlog of ongeval.
Achondroplasie was zonder twijfel zichtbaar bij de geboorte, maar gezien de kinderen met
dwerggroei maar zelden werden geboren, kon men het kind waarschijnlijk niet als dusdanig
identificeren, ofwel aanvaardde men dwergenkinderen als ‘normaal’ genoeg om opgevoed te
worden. In ieder geval blijkt uit de literatuur en de iconografie duidelijk dat er wel degelijk
dwergen werden opgevoed. Ouders raken immers instinctief gehecht aan hun kinderen, en
zijn soms geneigd ‘tegen beter weten in’ hun abnormale kind te houden. Plutarchus vermeldt
dat sommige vaders erop stonden hun eigen kind groot te brengen, ook al is de kans groot dat
het gehandicapt zou zijn65. Ook de standaarden over wat een ‘normale’ baby is, zijn vandaag
anders dan in de oudheid. Een anomalie bij de geboorte wekte minder commotie dan vandaag,
en ouders konden zelf oordelen of ze het ‘mankement’ zwaar genoeg bevonden om het kind te
verwijderen. Het was voor mensen in de oudheid ook onduidelijk of het kind misvormd zou
64
65

PLATO, Politeia, 5.9.459d-461e, 5.9.460c, Nomoi, 6.775, ARISTOTELES, Politeia 7.14.2, 7.14.10.
PLUTARCHUS, Lycurgus, 15.8-9.

28

blijven, of er na de kindertijd zou uitgroeien. In de heersende opvattingen waren alle kinderen
immers misvormd en zwak66. Uit de passages uit Plinius en Pseudo-Hippokrates blijkt
tenminste dat kinderen met kromme ledematen, mits de juiste inwikkeling, hier konden
uitgroeien.
Slechts weinig medische teksten bespreken het fenomeen dwerggroei, aangezien ze
aangeboren ziekten zo goed als niet behandelen. Dit zou te wijten zijn aan het onvermogen
van artsen om zulke aandoeningen te behandelen, waardoor ze het ook zinloos vonden om
erover te schrijven67. De opinie dat gehandicapte kinderen speciale zorg behoeven, bestaat
ook pas sinds de 19e eeuw68. Een van de traktaten van Hippokrates zou wel van toepassing
zijn op dwergen69. Het handelt over groeistoornissen bij zwakke foetussen, waarvan de
oorzaak ligt in het verblijf in de baarmoeder. Als deze te klein is, dan is ook de embryo te
klein. Men had ook een besef van de erfelijkheid van de aandoening. Zo had de PseudoHippokrates in zijn De Aere 14 het erover dat beschadigde lichaamsdelen slechts sperma
doorgeven, wat op zijn beurt weer resulteert in een ondermaats embryo. In de oudheid heerste
wel de mening dat zowel aangeboren als verworven aandoeningen erfelijk waren70. De
Hippokratische geneeskunde had echter geen idee van genetische voorbestemdheid. Men
geloofde dat slechte eigenschappen weliswaar konden geërfd worden, maar dan op een zeer
mechanische manier. De defecten worden doorgegeven door slecht zaad, een te kleine of te
koude baarmoeder en andere factoren die de embryonale ontwikkeling beïnvloedden. Het
embryo was dus in essentie gezond, tot het misvormd werd door omgevingsfactoren bij de
bevruchting of groei n de baarmoeder die het kind ziek maakten71. Aristoteles maakte als
enige een onderscheid tussen proportionele en disproportionele dwergen72. Hij was ook de
eerste die tot het inzicht kwam dat niet alle ‘monstrositeiten’ dezelfde oorzaak hadden, en
wilde hen elk apart verklaren in boek vier van de ‘Generatie van de dieren’, waarmee hij een
eerste stap zet naar een menselijker kijk op misvormden en gehandicapten. Dit deed hij door
een verklaring te zoeken voor hun misvorming in de natuur, en deze niet te zien als straf van
de goden. Toch stond Aristoteles niet onverdeeld positief tegenover dwergen. Dwergen
werden door hem in dezelfde categorie geplaatst als dieren en kinderen, en hadden volgens
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hem een inferieure status. Deze negatieve beoordeling was niet gebaseerd op hun kleine
gestalte, maar kwam voort uit zijn overtuiging dat hun geheugen en intellect inferieur zijn
omdat hun lichaamsharmonie verstoord is door hun zware romp73.
Dwergen waren het voorwerp van spot wegens hun kleine gestalte. Dit hoeft niet te
betekenen dat ze daarom in de marginaliteit van de maatschappij belandden. Ook nu nog
worden dwergen opgevoerd in grappige situaties omdat hun kleine gestalte allerlei grappige
associaties oproept. Dwergen verwacht men van nature vooral in komische situaties, en er
zouden in Griekenland ook enkele komedies hebben bestaan met dwergen in verschillende
rollen. Zo kwam volgens Aulus Gellius in het verloren stuk OJlkade" van Aristophanes een
dwerg voor. Men legde in Griekse literatuur en kunst vaak de nadruk op de penis om aan te
geven dat de beschreven of afgebeelde persoon aan dwerggroei leed. Zo zouden de Kerkopes,
een mythologisch dwergenduo, hun naam hebben ontleend aan het woord kevrko", dat staart of
penis betekent74. Ook Aristoteles had het over hun ‘genitaliën als muilezels’75. Het fabeltje
dat dwergen abnormaal grote penissen zouden hebben, overleefde de Griekse geschiedenis en
zette zich later door in de Romeinse tijd.
Vooral in de klassieke periode werden dwergen met veel precisie afgebeeld. In
verschillende gevallen, zoals op het stamnosfragemnt uit Erlangen76 portretteerde de
kunstenaar een individu, eerder dan een willekeurige gehandicapte. In dit geval is zelfs de
naam van de dwerg gegeven, Hippokleides. Het afbeelden van een individu zonder hem te
karikaturiseren en met zijn naam is eerder een teken van respect. Raeck meent echter dat het
nauwkeurig afbeelden van iemands fysieke onregelmatigheid net wijst op spot77. Dasen
plaatst hier tegenover dat wat men komisch vindt aan dwergen niet uitgebuit wordt om hen
extra lelijk af te beelden78. Dwergen waren grappig, niet per se omwille van hun kleine
gestalte, maar omwille van de onvermijdelijke associatie met komische situaties die ze
opriepen.
In de Griekse wereld werd dwerggroei eerder als een ‘komische’ anomalie gezien, en
behalve Aristoteles vermelde geen enkele auteur een woord twijfel over hun mentale
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capaciteiten. Dwergen waren het onderwerp van spot wegens hun lengte, maar ze werden niet
gegroepeerd bij de andere ‘verwerpelijke’ handicaps als kreupelheid. Dwerggroei was
weliswaar een onfortuinlijk gevolg van een slechte conceptie en groeiproces in de
baarmoeder, maar werd niet als een handicap in de moderne zin van het woord gezien.
Dwergen vielen dus tussen twee stoelen: ze werden niet op een hoop gegooid met andere
‘monsters’, maar hun kleine gestalte en de fabeltjes die er rond hingen onderscheidden hen
van burgers met een normale lengte.

Rome
In Rome had men de gewoonte bijzondere geboortes te melden en te gebruiken als verklaring
voor gebeurtenissen in het imperium. Geboortes van uitzonderlijk kleine en grote kinderen
werden beide als een slecht voorteken beschouwd. Plinius tekende in zijn boek zeven van de
Naturalis Historia een voorloper van het Guinness Book of World Records op, waarbij hij niet
alleen grote en kleine mensen vermeldde, maar ook de vrouw die de meeste kinderen had
gebaard (30), en een Romeinse ridder die zijn hele leven geen enkele druppel vloeistof had
gedronken.
Toch golden dwergen als apotropeïsch, als talismannen voor het gezin waarin ze zich
bevonden79. Dwergen namen op deze manier een speciale plaats in in de denkwereld van de
Romeinen, als goddelijke voortekens en geluksbrengers, en langs de andere kant als
onderwerp van een typisch Romeinse fascinatie voor het ongewone en zelfs perverse.
Volgens Schefold werd deze bijzondere fascinatie veroorzaakt door het militarisme van de
Romeinse maatschappij, waardoor er een rigide intolerantie heerste voor iedereen die de staat
niet met de wapens kon dienen80. Dit zou verklaren waarom dwergen in de Griekse wereld
minder verwondering opriepen, net omdat ze meer opgingen in hun omgeving zonder dat de
nadruk werd gelegd op hun onvermogen te vechten. De Romeinse obsessie met lichamelijke
anomalieën leidde ook tot een zekere ontmenselijking van dwergen, waarbij ze tot object van
nieuwsgierigheid werden omgeturnd. Hun kleine en vreemd gevormde lichamen waren
entertainment van de hoogste plank voor de hogere standen. De aard van de Romeinse
slavernij speelde hierin eveneens haar rol. De opkomst van de massaslavernij zoals die nooit
in Griekenland was voorgekomen kon leiden tot een transformatie van de Romeinse houding
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tegenover menselijke waardigheid81. Dwergen werden immers ontmenselijkt, ze waren geen
mannen en vrouwen meer, maar wezens die een hoge entertainmentwaarde hadden en naar
believen konden opgevoerd worden in allerlei spektakels, zonder rekening te moeten houden
met de persoonlijke wil en voorkeur van de dwergen. Ze werden immers vaak gezocht en
verkocht als slaven, en waren nu ook meer beschikbaar dankzij de verreikende slavenhandel.
De Italische kolonies ten zuiden van Rome hielden er, tegenover hun Griekse tegenhangers,
een opmerkelijk negatievere houding tegenover dwergen op na. Mogelijk hebben deze steden
Rome beïnvloed in hun houding tegenover dwergen, die in deze regio vooral als slaven
werden geattesteerd.
Ook in de Romeinse tijd was men ervan overtuigd dat aangeboren, zowel als enkele
verworven aandoeningen, erfelijk waren. Dwerggroei zou het gevolg zijn van het doorgeven
van slecht sperma82. In zuiver medische teksten, zoals bij Galenus, werd er geen woord gerept
over het fenomeen dwerggroei. Grmeck wijt dit aan het gebrek aan interesse in
kinderpathologie83. Schefold is het hierin met hem eens. Antieke artsen waren immers bijna
nooit aanwezig bij geboorten, en dissecties vonden zelden plaats. Ook hadden artsen
waarschijnlijk zo goed als geen materiaal om te documenteren, aangezien geboortes van
dwergen zeer zeldzaam waren84. De antieke geneeskunde maakte ook weinig veranderingen
door in de Griekse en Romeinse wereld. Zo geloofde de Romeinse arts Soranus nog steeds in
de mogelijkheid dat kinderen plots misvormd konden raken tijdens hun eerste jaren, wat kon
verhinderd worden door het inwikkelen van de kinderen85. Soranus zag verkeerdelijk het
latere manifesteren van een aangeboren ziekte als een verworven aandoening. Een deel van de
verworvenheden van Aristoteles ging zelfs verloren. Zo beweerde Plinius dat er in zijn tijd
een vrouw een olifant had gebaard86, een gebeurtenis die volgens Aristoteles onmogelijk was
volgens zijn inzichten in de ontwikkeling van het embryo. In de Romeinse tijd werd
betrekkelijk weinig getwijfeld aan de intellectuele vermogens van dwergen. Ze waren geliefd
als narren omwille van hun radde tong, en hun kleine gestalte hoefde geen belemmering te
zijn voor hun tegenwoordigheid van geest. Zo beschrijft Seneca in zijn Epistualae dat een
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mooie en intelligente geest een gehandicapt lichaam tot sier kan zijn. Virtus kan immers in elk
lichaam huizen, hoe misvormd ook87.
Toch verhinderde zelfs een hoge geboorte spot tegenover dwergen niet. Zo zou
Augustus ridders hebben verboden deel te nemen aan spektakels, maar maakte hij wel een
uitzondering voor een jongen uit een bekende familie, Lycius, die hij tentoonstelde. De
jongen was nog geen 60 centimeter groot, maar had een indrukwekkend luide stem88. Het was
niet ongewoon om lichamen van overleden mensen met een uitzonderlijke lichaamsbouw
tentoon te stellen in Rome. Zo zouden twee reuzen begraven zijn in de tuinen van Sallustius,
en beschrijft Plinius als ooggetuige de kisten van twee dwergen uit de ridderstand, Manius
Maximus en Marcus Tullius, elk 90 centimeter groot89. Waarschijnlijk waren de dwergen op
een gelijkaardige manier als de reuzen begraven in een van de siertuinen van Rome. De tekst
van Plinius laat enige onduidelijkheid of de lichamen van de dwergen werden tentoongesteld,
of men alleen hun tombes kon bezichtigen. Garland denkt dat de lichamen van Manius
Maximus en Marcus Tullius enige tijd werden opgebaard ter bezichtiging alvorens begraven
te worden90. Het cognomen van Maximus kan zelfs een ironische verwijzing zijn naar zijn
kleine gestalte91. Het blootstellen van hoger geplaatste leden van de Romeinse maatschappij
aan dergelijke nieuwsgierigheid was niet bepaald eervol. Vooral het tentoonstellen van een
jongen uit een hogere klasse was ongewoon en waarschijnlijk oneerbiedig, het
‘tentoonstellen’ van iemand houdt een zekere objectivering in. De begraven ridders
ontsnapten hier ten dele aan, hun tombes konden bezichtigd worden om aan de Romeinse
nieuwsgierigheid en fascinatie voor het ongewone te voldoen.
Dwergen in het Romeinse Rijk vielen nu mee onder een noemer van ‘freaks’, die
gehouden worden uit curiositeit en pronkzucht. Bij Romeinse auteurs werd gesproken over
‘dwergen, kreupelen, en alles van die soort, als miskleunen van de natuur en als slecht
voorteken’92 Er werd ook niet echt onderscheid gemaakt tussen verworven en aangeboren
misvormingen, net zoals in de Griekse wereld93. Toch werden dwergen op een bepaalde
manier boven de andere gehandicapten geplaatst qua verstandelijke vermogens. In de
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Romeinse geest werden ze geassocieerd met speelsheid, sluwheid en een scherpe tong.
Vandaar ook hun narrenrol aan de keizerlijke hoven. Hun functie als entertainers en narren
wordt verder uitgediept in een later hoofdstuk.

6.2 Pygmeeën
Al in de Grieks-Romeinse oudheid was het bestaan van pygmeeën controversieel. Volgens
Hecataeus van Milete94 en Aristoteles95 bestonden ze wel degelijk, maar andere antieke
schrijvers als Strabo96, Philostratos97 en Aulus Gellius98 beschouwden hen als mythische
wezens. Aangezien pygmeeën in contact kwamen met de antieke mediterrane beschavingen,
worden ze opgenomen in deze thesis. Onderscheid maken tussen Griekenland en Rome heeft
in dit luik weinig zin, aangezien beider ideeën over pygmeeën ongeveer gelijkliepen.
In het antieke wereldbeeld bevonden pygmeeën zich steeds aan de rand van de wereld,
bij de andere fantastische volkeren waarvan men niet goed wist of ze wel of niet bestonden.
Ze werden vaak naakt of in oosters getinte kleding afgebeeld om hun marginaliteit te
benadrukken99. Volgens Gonzales-Crussi past dit in de theorie dat mensen in de oudheid hun
gevoelens van angst en verwerping overbrachten op een volledig ras, zodat dit symbolisch
afgezonderd raakte van de ‘gezonde’ rassen100. Daarom zouden antieke auteurs pygmeeën ook
allerlei negatieve eigenschappen hebben toegedicht, zoals hun vermeende zwakheid en hun
korte levensduur101. Waarschijnlijk leefde het dwergenvolk in de oudheid in de moerassen
van de Witte Nijl, waar ze in contact kwamen met Egyptenaren, en later ook Grieken en
Romeinen. De verhalen die over hen ontstonden, waren waarschijnlijk een vertroebelde
weergave van de werkelijkheid. De antieke auteurs legden bijvoorbeeld een sterke nadruk op
hun mythologische strijd met kraanvogels102, hoewel er geen kraanvogels voorkwamen in het
gebied waar zij leefden. Volgens Dasen raakten deze twee toch bij mekaar in een verhaal om
de vijandige relatie van de pygmeeën met hun buren te illustreren103. Een tweede
mogelijkheid, die de eerste niet hoeft uit te sluiten, is de continue angst van boeren dat vogels
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hun graan van de velden zouden komen stelen. Ze projecteerden deze angst op de pygmeeën,
die golden als de boeren bij uitstek, hoewel ze eigenlijk jagers en nomaden waren. Zo
vergelijkt Homeros kraanvogels met verwoestende legers, en volgens Pomponius Mela waren
de kraanvogels er in geslaagd de pygmeeën volledig uit te roeien104. Toch kwamen Grieken
en Romeinen in contact met werkelijke pygmeeën, vooral dan via Egypte. Zo bericht
Philodemus dat de kleine mannen werden tentoongesteld in Acoris, in Egypte105.
De vermeende oorlog tussen kraanvogel en pygmee vormt ook het enige onderwerp in
de iconografie waarin pygmeeën voorkwamen106. Mythe en realiteit zijn moeilijk te
onderscheiden, en pygmeeën werden vaak gebruikt als parodie op de heldenwereld107, meer
bepaald op Herakles, die als 6e werk de Stymphalische vogels verjoeg. De kleine
karikatuurhelden droegen vaak wapens als zwaarden, speren, en ronde schilden, maar
verliezen steeds de strijd. Het komische element is moeilijk te missen: terwijl Griekse helden
het opnemen tegen gevaarlijke monsters, nemen de pygmeeën het op tegen dieren die niet
veel groter waren dan de gemiddelde huisdieren die in Griekenland door vrouwen gevoederd
werden108.
De nadruk bij het afbeelden van pygmeeën lag op hun kleine gestalte, in mindere mate
op hun etniciteit. Volgens Dasen zijn de dikke lippen en platte neuzen van dwergen in Griekse
schilderingen een kenmerk van hun dwerggroei, niet van hun herkomst. Griekse kunstenaars
konden echter wel zwarte mensen afbeelden109, en gebruikten de dikke lippen en platte
neuzen misschien evengoed om hun ‘zwarte’ uiterlijk te benadrukken. Als de antieke
kunstenaars hen net hetzelfde zouden hebben afgebeeld als Griekse of Romeinse dwergen,
ging het exotische element verloren, meer nog, het eerder genoemde element van symbolische
marginalisering van een dwergenvolk. In het verleden werd algemeen aangenomen dat
pygmeeën karikaturen waren van de barbaren uit Libië. In de klassieke kunst worden evenwel
barbaren nooit kleiner afgebeeld dan hun Griekse of Romeinse tegenhangers. Wanneer dus
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een kleine zwarte man wordt afgebeeld, mag men over het algemeen aannemen dat het ofwel
een pygmee, ofwel een zwarte man van lage status betreft110.
Tijdens de 5e eeuw voor Christus vormde zich het idee dat het menselijke ras een
evolutie had doorgemaakt. De pygmeeën zouden een vroeg stadium van de menselijke
ontwikkeling vormen, de staat van beschaving voor Prometheus het vuur bracht111. Deze
denkpiste was echter sterk verbonden met de mythologie, de pygmeeën zouden immers hybris
hebben begaan112.
Pygmeeën kregen ook nooit echt positieve eigenschappen toegedicht. In een fragment
van Hesiodos worden ze ajmenhnov" genoemd113, en Oppianus heeft het zelfs over Pugmaivwn
t’ojligodranevwn ajmenhnav gevneqtla114, waarbij hij het wispelturige karakter van de
pygmeeën mee aanhaalt 115. Het Afrikaanse dwergenvolk had dus een aparte status van andere
dwergen in Griekenland en Rome, er werd een duidelijk onderscheid tussen de twee gemaakt.
Men besefte dat de kleine zwarte dwergen uit het zuiden een apart ‘ras’ vormden, en
dichttenhen aparte eigenschappen toe die nooit in verband werden gebracht met Griekse of
Romeinse dwergen. Dit hield echter niet in dat de Afrikaanse dwergen een betere reputatie
genoten. Ze werden als minder menselijk bekeken dan de ‘gewone’ dwergen, en hadden meer
weg van fabeldieren dan van volwaardige mensen.

110

RAECK, Zum Barbarenbild, 219.
PHILOSTRATUS, Imagines, 2.22.1= tekst 4.
112
OVIDIUS, Metamorphoses, 6.90-2; ATHENAEUS GRAMMATEUS, Fr. Gr. Hist. 9.393e-f.
113
‘Inconsistent’., MERKELBACH, R. & WEST, M.L., fr. 150.
114
‘Rejetons inconsistants des Pygmées débiles’, BALLABRIAGA, ‘Le malheur’, 58.
115
OPPIANUS, Halieutikes, 1.623.

111

36

6.3 Dwergen als burgers en in het beroepsleven
Griekenland
In Griekenland was het gebruikelijk kinderen die niet voldeden aan bepaalde eisen na de
geboorte ten vondeling te leggen, of zelfs te doden. Alle passages die het doden of ten
vondeling leggen van gehandicapte kinderen aanbevelen spreken in erg vage bewoordingen.
Zo heeft Aristoteles het in zijn Politeia over het kind dat pephrwmevnon is, en Plutarchus over
kinderen die ajvgenne;" kai; avjmorfon zijn116.
Het bekendste voorbeeld voor het doden van gehandicapte kinderen is Sparta.
Nochtans attesteert slechts een bron, namelijk Plutarchus, de geïnstitutionaliseerde controle
van kinderen, gevolgd door de beslissing of het kind van een rots zou geworpen worden of
niet. De laatste decennia zijn historici er echter van overtuigd geraakt dat het verwerpen van
ongezonde kinderen lang niet zo gebruikelijk was als men vroeger dacht117. Zelfs in Sparta
bestond de praktijk van controle en doding van kinderen, als deze ooit al had bestaan in de
vorm die Plutarchus beschreef, al zeker niet meer in de tijd van Aristoteles. Deze bericht over
wetten die net het opvoeden van kinderen bevorderde118. Men is nu eerder geneigd te geloven
dat Plutarchus eerder een verloren primitief Dorisch gebruik beschrijft, dat zelfs in de
archaïsche tijd niet meer werd beoefend119. Dit oude gebruik had stof tot legenden gevormd,
die Plutarchus voor waar had aangenomen. Sommige moderne historici gaan zelfs zo ver te
geloven dat Plutarchus pure fictie beschrijft, die hij leende van Plato’s Republiek120. Ook in de
rest van de Griekse wereld was infanticide niet zo ingeburgerd als vaak wordt aangenomen.
Zo was Alexander de Grote verwonderd dat de stam van de Sophiten, die hij ontmoette tijdens
zijn veroveringen, hun ongezonde nakomelingen meteen na de geboorte doodden121. Dat er
ook Hippokratische traktaten bestonden die de ontwikkeling van aangeboren ziekten
beschrijven, betekent ook dat mensen met deze aandoeningen lang genoeg in leven werden
gelaten om hun ziekteverloop te beschrijven122. Het ten vondeling leggen van kinderen was
echter wettelijk toegelaten tot ver in de keizertijd. Nochtans ontstond er reeds aan het begin
van het hellenisme morele bezwaren tegen het ten vondeling leggen van kinderen. Zo prijst
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Isocrates Athene als de enige stad van Griekenland waar men kinderen niet achterlaat123.
Eerder dan dat in Athene deze praktijk werkelijk niet werd beoefend, vond Isokrates het een
goede zaak wanneer men kinderen niet ten vondeling legde. Wanneer kinderen met
dwerggroei bij de geboorte niet te vondeling waren gelegd, werden ze in de Griekse
huishoudens verder opgevoed. Hun aandoening sloot een degelijke scholing niet uit. Het
vertrouwen in hun mentale capaciteiten was echter niet altijd even groot. Volgens Aristoteles,
die nooit een hoge achting voor dwergen had, hadden dwergen een bijzonder kort
geheugen124. Niet alle antieke auteurs deelden deze opinie. Zo zou Aesopus, die in
Griekenland algemeen als een wijs man aanvaard werd, een dwerg geweest zijn. 125 Een spoor
hiervan vinden we mogelijk terug in Plutarchus. Hij liet een man genaamd Pataikos spreken,
een naam die geassocieerd wordt met dwergen, die zegt de ziel van Aesopus te hebben
geërfd126.
Wanneer de modale Atheense burgerzoon 18 werd, trad hij normaal gezien toe tot de
ephebie en de deme. Griekse teksten vermelden niet dat dwergen waarschijnlijk de taken van
de ephebie niet konden vervullen. Als de eerder vermelde inscriptie uit Memphis 127 een
toestand weerspiegelt die al langer in gebruik was, konden dwergen via dit ‘achterpoortje’
toch deelnemen in naam aan de ephebie en zo burger worden. Dwergen kunnen, afhankelijk
van de ernst van hun aandoening, misschien ook gewoon deelgenomen hebben aan de
ephebie. Ze zouden niet even zware taken hebben kunnen verrichten als hun mede-epheben,
maar ze konden taken krijgen die ze met hun lengte aankonden. Ze waren immers niet, zoals
blinden, doofstommen of kreupelen, zo gehinderd door hun handicap dat ze geen wapen
konden vastnemen, niet konden lopen of niet konden richten. Er zijn gevallen bekend van
gehandicapten die dienst deden in het leger. Zo wordt in de Ilias Thersites vernoemd, een
Atheense bultenaar, die meevocht in de oorlog tegen Troje128. Plutarchus vermeldt een
Spartaanse manke soldaat, die opmerkte dat hij als soldaat niet hoefde te kunnen lopen, maar
blijven staan en vechten129. Ook koning Philippos van Macedonië was mank130, en was niet de
enige manke koning. Koning Agesilaos van Sparta was eveneens mank, waarschijnlijk al
sinds zijn geboorte. Als tweede zoon van koning Archidamus was hij aanvankelijk niet
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voorbestemd voor het koningschap, maar na de dood van zijn broer, Agis II, besteeg
Agesilaos de troon. Er was nochtans geen gebrek aan een opvolger. Agis had namelijk een
zoon, Leotychidas, die de Spartanen waarschuwde dat de ziener Diopheites de ondergang van
Sparta had voorspeld wanneer de polis een manke koning zou hebben. Toch werd de voorkeur
aan Agesilaos gegeven, de Spartanen verkozen een manke koning boven de vermoedelijke
bastaard Leotychidas131. Burgers hoefden ook niet altijd te vechten om actief te zijn in het
leger. De ingenieur Artemon, die lam was en naar elk project moest gedragen worden,
ontwierp de belegeringsstellingen132. Deze anekdotische voorbeelden maken duidelijk dat
Grieken het mogelijk achtten dat gehandicapten konden deelnemen aan legeroperaties. In de
Griekse steden moet steeds een behoorlijk aantal mannen geweest zijn die niet konden op
campagne gaan wegens lichamelijke belemmeringen, maar best nog konden vechten. Deze
kunnen mogelijk ingezet geweest zijn als garnizoen van de stad133. Dwergen worden nergens
expliciet vermeld in de bronnen als geweerd of aanvaard uit de legerdienst. Gezien de
voorgaande voorbeelden, die een zekere aanvaarding impliceren van bepaalde handicaps in
het leger, is het theoretisch mogelijk dat dwergen deelnamen aan de legerdienst, of ten minste
aan de verdediging van de stad. Hun handicap was immers niet van die aard dat ze niet
zelfstandig actie konden ondernemen of zich nuttig maken voor de onderneming.
Magistraturen en beroepen
In afbeeldingen verschilden dwergen vaak niet in kledij of gedrag van andere burgers. Ze
dragen de chlamys, hoofdband en wandelstokken net als anderen, mogen in de palaestra
binnen134, en zijn soms geïnfibuleerd. Dwergen konden ook deelnamen aan symposia of
komoi. Er zijn enkele afbeeldingen bekend van dwergen op dergelijke gelegenheden, waarbij
ze soms dansen135. Er zijn ook afbeeldingen van burgers die op feesten dansen136, dus de
dwergen hoeven niet noodzakelijk entertainers te zijn, wat ook zou ondersteund worden door
hun infibulatie. Deze kan betekenen dat de dwergen leden van het gymnasion waren. Als de
dwergen echter professionele entertainers waren, en zowel in het dansen als de bokskunst
onderlegd waren, zoals later besproken wordt137, kan hun infibulatie hierdoor verklaard
worden. In dit geval zijn de afgebeelde dwergen (vrije) entertainers die aan de kost kwamen
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op zulke gelegenheden. De dwerg op de pelike uit Boston138 lijkt een dwerg in een
begeleidende functie te zijn. Hij is in het gezelschap van twee jongemannen. De dwerg is
duidelijk ouder, door zijn baard en zijn halfkale hoofd. Dit kan echter ook ter aanduiding zijn
dat het hier niet om een kind, maar om een volwassene gaat. De dwerg begeleidt een grote
hond en is fijn geportretteerd. Mogelijk is deze dwerg geen slaaf, maar een vrije die met
vrienden meegaat. Hij kijk om naar het gezelschap, en volgens Dasen benadrukt de hond
integratie139.
Dwergen konden wellicht ook magistraturen vervullen. Dasen oppert dat de
dokimasiva ook een fysiek onderzoek kon inhouden naar de lichamelijke geschiktheid van de
magistraat140. Deze stelling is echter nooit bewezen en hoeft niet noodzakelijk een probleem
te hebben gevormd voor de dwergen. Als fysieke gebreken een belemmering konden vormen,
kan vergeleken worden hoever anderen het schopten die een lichamelijk gebrek hadden. Er is
geen enkele gehandicapte magistraat bekend uit Athene, behalve de legendarische Medon, de
zoon van koning Kondros, die de eerste archont zou zijn geweest141. Dasen ziet dit gebrek aan
attestatie van een dwergmagistraat als een bewijs dat er ook geen zouden geweest zijn. We
kennen echter niet alle magistraten van Athene, en aangezien een achondroplastische dwerg
slechts bij 1 op de 37000 geboortes voorkomt, en dan nog niet gegarandeerd de kindertijd
overleefde, kunnen er slechts weinig geweest zijn. In de andere Griekse steden konden
personen die gewond of verminkt waren door een ongeluk of oorlog in functie blijven zolang
hun aandoening hen hier niet te zeer hinderde142. Er werden vergoedingen, nl. ajduvnatoi bij
wet uitgereikt aan oorlogsgewonden, maar deze waren eerder een beloning voor hun
opoffering dan algemeen onderhoudsgeld voor gehandicapten. Ook in de andere Griekse
steden zijn geen dwergmagistraten bekend. Dit hoeft echt niet te bewijzen dat ze er niet
waren, we kennen immers maar een fractie van de magistraten.
Op een arybalos143 bevindt zich een dwerg zich in een dokterspraktijk. De dwerg kan de slaaf
van de dokter zijn die de betalingen ophaalt, de wachtenden een beetje entertaint en de vuile
klusjes opknapt144, en fungeert hij als uithangbord voor de dokterspraktijk145. De penis van de
dwerg is echter geïnfibuleerd, wat betekent dat hij lid was van het gymnasion. Aangezien dit
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lidmaatschap alleen aan vrijen was toegestaan , was de dwerg hoogstwaarschijnlijk geen slaaf.
Hij heeft opvallend kleine genitaliën voor een dwerg op een Griekse afbeelding, wat als een
elegante trek werd gezien, en is anatomisch vrij correct afgebeeld. De wachtende patiënt
waarmee de dwerg in gesprek is, leunt naar hem toe om zich op meer gelijke hoogte te
plaatsen. Dit kan gezien worden als een teken van respect voor de dwerg. Een
waarschijnlijkere these is dus dat de dwerg inderdaad een doktersassistent was, maar dan als
vrije, niet als slaaf.
De verschillende geïnfibuleerde dwergen tonen aan dat ze ook toegelaten waren in het
gymnasion en sport beoefenden. Ook waren ze waarschijnlijk niet uitgesloten van artistieke
wedstrijden, zoals blijkt uit het bijgevoegde voorbeeld146, waarop een dwerg danst op een
podium dat veel wegheeft van een bh'ma, dat gebruikelijk was voor dit soort wedstrijden. Deze
wedstrijden hadden immers vaak een religieus karakter, en dwergen waren van religieuze
evenementen niet uitgesloten, zoals in het volgende deel besproken wordt.
Religieuze functies
Wegens hun lichamelijke imperfecties konden dwergen waarschijnlijk geen priesterfuncties
vervullen. Wel speelden ze een belangrijke rol in de mysteriën van de Kabeiroi bij Thebe. Het
plaatselijke heiligdom, het Kabeirion, was gewijd aan de goddelijke dwergsmeden die
Hephaistos assisteerden. Ook in de Dionysische culten speelden dwergen een rol. Op het
opgenomen voorbeeld neemt een dwerg deel aan een religieus feest ter ere van de wijngod147.
Hij heeft klimop rond de nek, en er zijn een fluit- en crotalaspeler aanwezig. Anders dan
andere deelnemers aan een thiasos kreeg de dwerg geen dierenkenmerken toegemeten om zijn
band met Dionysos duidelijk te maken. Dit is te danken aan de associatie die men maakte met
saters, die dezelfde seksuele capaciteiten bezaten. Dwergen waren ook dansers bij de
orgiastische feesten van Kybele. Hierin zou het ontstaan liggen van dwergen als dansers bij
religieuze, en later ook eerder profane feesten, zoals het symposion148. Dansende dwergen
werden vaak geassocieerd met Dionysos. De druivenetende dwerg uit Anthedon in Boeotië,
uit de derde eeuw v. Chr149 is van lokale makelij, en geen importproduct uit Egypte. Hij lijkt
te dansen, en heeft een lange, gespierde torso, wat ongewoon is voor afbeeldingen van
dwergen in Griekenland. De meeste dwergen krijgen immers achondroplastische kenmerken
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toegemeten, omdat deze herkenbaar zijn voor het grote publiek. De dwerg heeft een grote,
open mond met dikke lippen, en lijkt negroïde karaktertrekken te bezitten. De dwerg is zeer
individualistisch uitgebeeld, mogelijk gaat het hier om een portret van een bestaande persoon.
Zwarte dwergen waren immers zeldzaam in Griekenland, pygmeeën werden er zo goed als
niet geïmporteerd.

Rome
Er is weinig bekend over de opvoeding van dwergen in Rome. Hun geboorte werd vaak als
een slecht voorteken gezien, en daardoor werden ze waarschijnlijk ook vaker te vondeling
gelegd. Nochtans beweerde Dionysius van Halicarnassus dat de vroegste Romeinen al hun
kinderen grootbrachten, en dat Romulus had bepaald dat elk mannelijk eerstgeboren kind
moest grootgebracht worden150. Sommige Romeinen waren zeker voorstanders van deze
praktijk. Zo prees Tacitus de Germanen omdat ze hun kinderaantal niet beperkten door
kinderen te doden of te vondeling te leggen151. Niet alle Romeinen waren hiervan overtuigd.
Cicero getuigde dat een gehandicapt kind zo snel mogelijk moest verwijderd worden152.
Terwijl in Griekenland het te vondeling leggen een privézaak was, was het in Rome een zaak
van belang voor de staat. Opmerkelijke geboorten werden zelfs in de annalen vermeld en
golden als voortekens. Als in tijden van crisis meer van deze geboorten werden bericht, werd
hiermee uiting gegeven aan een gevoel van onveiligheid. Zo heeft het ten vondeling leggen
van kinderen geen eugenetisch doel, maar is het motief eerder religieus153. Vooral in de
Republiek zou men zeer streng geweest zijn tegenover geboortes van misvormde kinderen. Zo
moesten hermafrodieten zelfs in zee gegooid worden, en moest na andere tegenspoedige
geboortes een procuratio prodigium worden uitgevoerd door de haruspices154. Dit gebruik
zou teruggaan op zeer oude wetten uit de tijd van Romulus, die de dood van misvormde
pasgeborenen zou bevolen hebben, tenzij ze natuurlijk de mannelijke eerstgeborene waren155.
Volgens Cicero beval de vierde van de Twaalftafelenwet hetzelfde156. Nergens is echter
geattesteerd dat ouders die beslisten het kind toch op te voeden, gestraft werden. De bronnen
noemen voor Rome vaker het doden van kinderen dan het achterlaten ervan. Men vreesde
blijkbaar dat de kinderen in handen zouden vallen van figuren die hen zouden (verder)
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verminken om beter te kunnen bedelen, of ze in de prostitutie zouden dwingen. Zo
veroordeelde Seneca een man die kinderen misvormde om ze voor hem te laten bedelen157,
vooral omdat de man zo de staat beroofde van gezonde burgers, maar ziet ook voordelen in de
handelingen van de misdadiger. Zo zou hij ouders afschrikken om kinderen ten vondeling te
leggen. In de Keizertijd zouden angsten rond misvormden zijn afgezwakt door de toenmalige
bevolkingsgroei, de geboorte van misvormde kinderen vormde nu geen gevaar meer voor het
voortbestaan van de gemeenschap158. Ook vormden deze kinderen geen onomstootbaar bewijs
van onheil meer, in een grote bevolking vinden immers altijd onregelmatigheden plaats159. In
de Keizertijd zochten de hoge standen nieuwe manieren om hun superioriteit tot uitdrukking
te brengen, en vonden deze onder andere in het kopen van luxeslaven, die nog meer waard
waren wanneer ze een handicap hadden. Hierdoor werd de positie van dwergen in de
Keizertijd relatief beter dan in de Republiek. Terwijl er in de Republiek intolerantie heerste
tegenover gehandicapten, verbeterde de situatie onder de keizers. Misvormden waren nu
gewild als luxe-accesoires, en dwergen kregen nu een kans op een redelijk voorspoedig leven
in het huishouden van rijke burgers of onder patronage van de keizers.
Toch konden dwergen opgroeien in Rome. Zo vermeldt Plinius twee dwergen die tot de
ridderstand behoorden160. Dit houdt in dat ze de toestemming hadden verkregen om zich te
laten registreren in het album van de ridderstand, en dat ze enig vermogen bezaten waarmee
ze hun titel konden verdienen.
Magistraturen en beroepen
Er zijn geen dwergmagistraten bekend uit Rome, maar de houding tegenover andere
gehandicapte magistraten kan ons op weg helpen naar het bestuderen van de attitude die men
ook tegenover dwergen in de hogere standen moet hebben gehad. Anders dan in Griekenland
beschouwde men hen immers niet meer als een aparte groep, maar als deel van de groep van
gehandicapten. Gehandicapte aristocraten werden slechts uitzonderlijk vermeld in de antieke
bronnen. We kennen slechts twaalf blinde magistraten doorheen meer dan duizend jaar
Romeinse geschiedenis. Blindheid moet echter zeer courant geweest zijn, aangezien zelfs een
bijziend iemand als blind werd gezien. Het is dus geen wonder dat we geen dwergmagistraten
kennen. De gehandicapte magistraten die wel bekend zijn, functioneerden steeds als een
voorbeeldfunctie voor aristocraten zonder handicap, in de zin van ‘als zij het kunnen, moeten
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jullie dat zeker kunnen’. Vaak namen de blinde aristocraten geen magistraturen meer op, maar
bleven ze functioneren in de senaat. Enkele blinde aristocraten zijn onder andere de praetor
van 107 v. Chr., Cn. Aufidius. Hij werd pas blind op latere leeftijd, maar bleef deelnemen aan
senaatszittingen161. Ook C. Cassius Longinus, die senator was onder de Julisch-Claudische
dynastie, bleef actief in de senaat na het verlies van zijn zicht. Pomponius spreekt hiervoor
zijn bewondering uit162. Appius Claudius Caecus had zich oorspronkelijk uit het publieke
leven teruggetrokken vanwege zijn handicap, maar keerde terug in de senaat om een
vlammende rede te houden tegen een bondgenootschap met Pyrrhus van Epirus. Door zijn
interventie besliste de senaat tegen een alliantie163. Ook in rechtszaken traden blinde
aristocraten nog op als advocaten, zoals de senator Publilius en de ridder Pontius Lupus164.
Blinde aristocraten werden in ieder geval niet stiefmoederlijk behandeld, maar bijna alle
voorheen aangehaalde voorbeelden hadden zich eerst al bewezen als bekwame magistraten en
werden daarna blind. Toch werd hen om praktische redenen verdere carrièrevorderingen
verboden, en er is geen blinde aristocraat bekend die de consulaire rang bereikte165. Wanneer
dit het geval is voor later verworven handicaps, was carrière maken voor mensen met
aangeboren misvormingen nog moeilijker. Ook manke magistraten konden deelnemen aan het
openbare leven. Zo werd M. Licinius in 149 v. Chr. met een gezantschap naar Azië
gestuurd166. C. Sextius Calvinus was eveneens politiek actief en verdedigde zijn cliënten voor
het gerechtshof167. Sextus Teidius was zelfs volledig lam, maar was senator en had dus
minstens de quaestuur kunnen bekleden. Hij was aanhanger van Pompejus en was hem naar
Pharsalos gevolgd168. Volgens Livius werd men toegelaten tot een magistratuur cum imperio,
zolang hun fysieke gesteldheid dit enigszins toeliet169. De gebochelde M. Terentius Varro
Gibba, werd in 43 v. Chr. tot volkstribuun verkozen170. C. Sulpicius Galba, eveneens met een
bochel, schopte het in 5 v. Chr. zelfs tot consul171.
Dat gehandicapte magistraten civiele functies konden bekleden vrijwaarde hen niet
van spot. Zo noemt Cicero in een van zijn brieven de volkstribuun C. Lucilius Hirrus, die een
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spraakgebrek had en de ‘l’ niet kon uitspreken, droogweg ‘Hillus’172. In de politiek en
processen van Rome werd wel vaker op de persoon gespeeld. Als men een persoon wilde
discrimineren, vormde diens lichamelijke gesteldheid een uitstekend mikpunt van spot. Maar
als ze dit niet hadden geviseerd, dan hadden ze het wel gehad over seksuele deviaties of
verwijfdheid.
Dwergen waren in de Romeinse tijd vooral gekend omwille van hun danskunsten en
hun vaardigheden in het vechten. Deze sporten bedreven vrije dwergen vooral in de functie
van professionele entertainers, en beoefenden ze hun beroep op private en publieke feesten.
Ze werden ingehuurd om te dansen en vechtdemonstraties te geven, maar ook om poëzie op te
dragen en grappen uit te halen met de aanwezige gasten. Dit beroep stond dwergen toe zelf de
kost te verdienen, en is als enige duidelijk geattesteerd in de Romeinse tijd. Deze functie als
entertainers wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreider besproken.
Religieuze functies
Zowel in de Griekse als Romeinse wereld werd een perfecte lichamelijke staat gevraagd van
priesters. In de Romeinse wereld is er nergens een uitsluiting geattesteerd van dwergen van
offers en heiligdommen, maar hun aanwezigheid wordt evenmin opgemerkt. Dit duidt er
waarschijnlijk op dat dwergen gewoon niet aanwezig waren bij religieuze riten, aangezien in
Griekenland dwergen meerdere malen zijn geattesteerd in verschillende cultussen. De
bovenvermelde blinde aristocraten werden evenwel uitgesloten van priesterambten, wat
waarschijnlijk betekent dat zo’n positie verwerven voor een persoon met dwerggroei
bijzonder moeilijk was. Dit was eigenlijk alleen mogelijk wanneer men zijn handicap nog kon
verbergen. Zo zou in 114 n. Chr. L. Caecilius Metellus Delmaticus pontifex maximus zijn
geworden, ondanks zijn zware spraakgebrek. Volgens Plinius zou de man voor de inwijding
van de tempel voor Ops Opifera maanden hebben geoefend op zijn toespraak173. Zelfs
bewijzen van grote moed konden vaak niet baten om iemand met een handicap een
priesterfunctie te laten bekleden. De praetor van het jaar 197 v. Chr., Marcus Sergius Silus,
had zijn hand verloren tijdens de tweede Punische oorlog. Met een ijzeren prothese voerde hij
nog verschillende veldslagen succesvol aan. Zijn collega’s wilden hem echter laten uitsluiten
van de offerplechtigheden, omdat de man niet lichamelijk intact meer was174. Dwergen waren
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waarschijnlijk wel de cultus van de Dioscuren toegenegen. Een inscriptie op een kist uit
Praeneste uit de Republiek onthult de volgende tekst: ‘Castor, Pater Poumilionom’, oftewel,
‘Castor, Vader van de dwergen’175. De cultus van de goddelijke broers werd door allerlei
soorten gehandicapten met speciale aandacht bedacht, en dit is voorlopig de enige inscriptie
die Castor uitdrukkelijk met dwergen verbindt.
Terwijl kinderen met dwerggroei in Griekenland alleen zouden ten vondeling zijn
gelegd omwille van hun lichamelijke gebreken, vreesde men in Rome veel meer de implicatie
hiervan. Deze geboorten golden immers als voortekens van tegenspoed, en men behandelde
hen met een zekere argwaan. De Keizertijd hield echter een relatieve verbetering van de
situatie van dwergen in. Het bijgeloof dat hen omringde was wat afgekoeld, en, als ze geluk
hadden, konden ze een luxeleventje leiden. De situatie voor vrije dwergen was evenwel
anders. Zowel voor Griekenland als Rome zijn geen dwergmagistraten bekend, dankzij de
zeldzaamheid van hun geboorte en de onvolledigheid van de bronnen, maar voor beide
culturen zijn gehandicapte magistraten bekend, wat ten minste onthuld dat dwergmagistraten
of –senatoren theoretisch toegelaten waren. De aanwezigheid van dwergen in de cultus
verschilt wel gevoelig. Dwergen in Griekenland namen geregeld deel aan culten, zoals die van
Dionysos of Kybele, terwijl hun Romeinse tegenhangers nergens geattesteerd zijn.
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6.4 Dwergen als entertainers en slaven
Griekenland
Als slaven
Dasen meent dat dwergen op vazen steeds serviele posities innemen, omdat ze klein en
eventueel naakt worden afgebeeld176. Hun kleine gestalte hoeft niet te betekenen dat ze slaven
zijn, dwergen zijn gewoon kleiner dan hun medemens, dus wanneer een kunstenaar hen wil
afbeelden, moet hij hen wel kleiner maken dan de personages met een normale gestalte. Ook
naaktheid hoeft niet te betekenen dat de afgebeelde dwerg een slaaf was. Om dwergen in de
iconografie te onderscheiden van kinderen maakte men gewoonlijk hun genitaliën overdreven
groot om seksuele volwassenheid aan te geven. Om dit te kunnen zien moet de figuur
natuurlijk naakt zijn. Door hun fascinatie voor anatomie wilden vooral klassieke, en later ook
hellenistische, kunstenaars een dwerg naakt afbeelden, om zijn lichamelijke proporties
duidelijk weer te geven. Volgens Lullies werden dwergen ook vaak door hetairen gekocht om
met klanten te onderhandelen. Dwergen hadden sowieso een speciaal en exotisch karakter, en
hun associatie met Dionysos gaf de hetaire nog meer een luxueus karakter177. Timaeus
beschrijft dat de Sybariten dwergen in hun huishouden brachten als curiositeit178. Sybaris was
een Achaeische kolonie in Zuid-Italië, en Dasen gaat er van uit dat dit gebruik een
afspiegeling vormt van de gangbare gebruiken in Griekenland179. Sybaris kan echter lokale
gebruiken geadopteerd hebben of er zelf ontwikkeld hebben. De stad stond immers bekend
voor het bijna overdreven luxueuze en overdadige leven van haar inwoners.
In een paar gevallen lijkt een dwerg de functie van paedagoog te vervullen180. Op een
beker uit Ferrara volgt een achondroplastische dwerg een kind dat even groot is als hijzelf. De
dwerg is vrijwel naakt, zijn linkerschouder is bedekt door een chlamys, en disproportioneel,
terwijl het kind volledig gekleed en proportioneel afgebeeld wordt. De dwerg heeft een
overdreven groot hoofd en grote genitaliën. Op een lekythos uit New York is er een
gelijkaardige compositie: een kind met een lange mantel, vergezeld van een oude
paedagoog181. Op een pelike uit Agrigentum volgt een naakte dwerg met een mand op zijn
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hoofd een vrouw in een chiton en een lange mantel182. Dat een mannelijke dienaar een vrouw
in het openbaar vergezelt is ongewoon. Mogelijk werd de dwerg niet als volwaardig
mannelijk beschouwd en werd hij geschikt bevonden de taak van vrouwelijke slavinnen over
te nemen183. Een andere mogelijkheid kan onderscheiden worden door de rituele associatie
van dwergen in acht te nemen. Pan draagt in een gelijkaardige compositie een mand en loopt
achter een vrouw aan184. Dwergen worden ook nauw met Dionysos geassocieerd, dus
mogelijk gaan de vrouw en de dwerg naar een dionysische festival. Dat de dwerg de vrouw
vergezelt hoeft dus niet te betekenen dat hij minder dan mannelijk werd geacht, wat eveneens
wordt tegengesproken door de enorme genitaliën die dwergen vaak krijgen toegedicht.
Als entertainers
Dwergen werden in de oudheid onlosmakelijk geassocieerd met pret en een uitgelaten sfeer.
Al sinds de archaïsche periode is de aanwezigheid van dwergen bij symposia geattesteerd, als
beroepsentertainers en als ajvklhtoi185, een soort ‘party crashers’186. Deze laatste groep
verscheen vaak ongenodigd, en voerde kunstjes op om wat geld te kunnen verdienen. Niet
alleen dwergen deden dit, maar ook andere figuren die in de armoede verzeild waren geraakt.
Ze buitten hun misvormingen uit om de gasten van het symposion te doen lachen, en
benadrukten hun ‘hulpeloosheid’ door zich zieliger voor te doen dan ze waren. Zo wilden ze
medelijden bij de gasten oproepen, maar ook hun superioriteitsgevoel strelen, waardoor de
aanwezigen sneller geneigd zouden geweest zijn hen wat geld of eten toe te stoppen. De
eerste groep had van entertainen haar beroep gemaakt. Zo zou Aesopus volgens Lucianus
hebben opgetreden op een symposion in Elysion187. Professioneel entertainende dwergen
waren graag geziene gasten, vooral in de Hellenistische periode. Als ingehuurde entertainers
werden ze goed betaald voor hun prestaties188. De hoven van de nieuwe koningshuizen
trokken dwergen aan die op professionele basis hun kunstjes kwamen vertonen189. Terwijl in
de klassieke periode dwergdansers en dwergatleten maar zelden voorkwamen, zijn ze frequent
in het hellenisme. In de klassieke periode specialiseerden dwergen zich niet in bepaalde
sporten. Er is een geïnfibuleerde dwerg te zien op figuur 11, wat kan betekenen dat hij een
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sporter was, en is er ook nog een Boeotische schaal met twee worstelaars van een normale
lengte, twee worstelende dwergen en een dwerg die zich klaarmaakt voor de
hoplitodromos190.

Rome
Als slaven
In het Romeinse keizerrijk waren dwergen bijzonder gegeerd als slaven. Een betwiste passage
uit Longinus zou betekenen dat er zelfs dwergslaven werden ‘geproduceerd’191. Dit zou
gebeuren door de dwergen in kleine kooien te stoppen, die een verdere normale groei zou
tegenhouden. De praktijk wordt uitgevoerd bij ‘Pygmeeën, ook dwergen genoemd’192.
Waarschijnlijk gaat het hier om niet-Afrikaanse dwergen, pygmaios is immers een algemeen
Grieks woord voor dwerg. Volgens Schefold betekent deze passage dat dwergen in deze
kooien werden gehouden193. De passage is echter vrij rechtlijnig en vermeldt expliciet dat de
dwergen niet alleen worden gestut in hun groei, maar dat hun misvormingen nog verscherpt
worden door de te kleine ruimte die hun bewegingen tot het minimum beperkt194. Ook Seneca
de Oudere maakt melding van een dergelijk gebruik. In zijn Controversiae wordt een man
aangeklaagd die ten vondeling gelegde kinderen opnam en ze op allerhande manieren kreupel
sloeg en er zo geschiktere bedelaars van maakte. In een specifiek geval stut hij de
schouderbladen van jongetjes tot ze een ineengeduwd hoopje zijn195. Hier worden kinderen
tot een onnatuurlijke dwerggroei gedwongen om beter te kunnen bedelen, en niet om verkocht
te worden als slaaf. Seneca veroordeelt deze praktijk als een misdaad tegen de staat, de
kinderen hadden immers gezonde jonge mannen en vrouwen kunnen worden. Volgens Weiler
bestaat er een verband tussen de tekst van Longinus die het stutten van de groei vermeldt, en
een Aristoteliaanse tekst over het kweken van dwergrassen bij dieren196. Zo stelt Aristoteles
dat er twee oorzaken kunnen zijn voor dwerggroei in alle diersoorten: een gebrek aan eten of
een gebrek aan plaats. Deze tekst vindt volgens Weiler zijn toepassing in de passage bij
Longinus197. Er bestonden speciale markten voor de verkoop van misvormde slaven, namelijk
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de teratω'n ajgovra198. Slaven met een speciale misvorming waren vaak ook veel duurder dan
gewone

slaven199.

Dit

gold

echter

eerder

voor

‚nuttige’

slaven,

met

enige

entertainmentwaarde, dan voor kreupele of blinde slaven.
De stap naar het creëren van dwergen lijkt in het Romeinse Rijk ook niet onlogisch.
‘Freaks’ waren gewild als slaven tijdens de keizertijd om als troetel te dienen, en werden
verkocht aan hoge prijzen. Een mogelijke reden voor de populariteit van dwergen is dat
buitenproportionele penissen erg in trek waren bij slaven in het Romeinse keizerrijk, en
achondroplastische dwergen lijken een grote penis te hebben in vergelijking met hun korte
ledematen.
Het houden van troetels ging vaak ver in de keizertijd. Julia, de kleindochter van
keizer Augustus, had een dwerg als slaaf, Conopas, die Plinius met de term delicia
aanduidt200. Volgens Schefold betekent dit dat er tussen Julia en Conopas ook een seksuele
relatie was201, maar niets suggereert dit verder in de tekst, en delicia wordt ook gebruikt voor
kleine kinderen die door matronae werden gehouden om te vertroetelen. Conopas zou ‘duos
pedes et palmum’ groot zijn geweest, ongeveer 75 centimeter. Volgens Livius was Julia’s
slaaf met deze lengte de kleinste persoon ten tijde van Augustus. Ook Julia’s moeder, Julia
Augusta, had een liberta, Andromeda, die de kleinste vrouw van haar tijd zou geweest zijn
Zo kloeg Seneca dat de dwerg van zijn vrouw, Harpaste, een verspilling was die het
huishouden handenvol geld kostte202. De dwerg had haar eigen bedienden en zwaaide de plak
in haar eigen kamers. Seneca vertelt dat ze was blind geworden, en, in plaats van te erkennen
dat ze niets meer zag, eiste ze constant van kamers te veranderen, omdat de hare zogenaamd
slecht verlicht waren. Seneca’s echtgenote liet de dwerg graag begaan. Seneca kloeg echter de
kosten en het ongemak aan die het houden van zulke slaven inhield, geen enkele Romeinse
auteur zag hier problemen in uit humanitaire overwegingen. Dwergen die een luxe-artikel
waren in een rijk huishouden, kregen vaak ook namen die hun kleine gestalte nog extra in de
verf zetten, zoals Atlas of Magnus203. Gebochelde of dwergslaven hadden ook een
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apotropeïsche functie, waardoor ze als een soort levende talisman konden fungeren voor hun
eigenaars204.
Als entertainers
In hun functie als entertainers werden dwergen vaak verwacht grappen te maken en het
publiek te plezieren met fratsen die ze uithaalden met elkaar en nietsvermoedende
omstaanders. Niet iedereen was gecharmeerd door deze vorm van humor. Zo heeft Seneca in
de brief over zijn dwerg Harpaste, een afkeer van zulke clowns. Als hij onnozele grappen wil
horen, dan luistert hij wel naar zichzelf205. Volgens Suetonius had ook Augustus een afkeer
van dwergen. Dat hij het nodig vond dit te vermelden, wijst er eerder op dat deze houding
uitzonderlijk was206. Zo genoten dwergen in deze positie als entertainers enige vrijheid om en
plein publique hun gedachten te uiten. Douglas spreekt van ‘the licensed fool’, de nar die
mocht spreken zoals hij wilde207. De aanwezigheid van dwergen aan het keizerlijk hof werd
volgens Schefold overgenomen van de Ptolemeeën208. Een dwerg aan het hof van keizer
Tiberius was zo stoutmoedig om tijdens een banket de keizer aan te manen tot actie tegenover
een veroordeelde, en kwam er met een standje vanaf. Enerzijds was het de dwerg toegestaan
zo vrij te spreken, maar anderzijds werd hij waarschijnlijk niet altijd serieus genomen. In dit
geval echter nam Tiberius de raad van de dwerg aan en een terechtstelling van Paconius,
waarover de dwerg gesproken had, volgde snel209. Ook keizer Domitianus hield steeds een
jongetje bij zich met de zeldzame aandoening microcephalie, waarbij het hoofd van de dwerg
extra klein is. Deze vorm van dwerggroei gaat gepaard met een mentale achterstand en een
korte levensverwachting. Domitianus zou de jongen overal meegenomen hebben, en vaak
serieuze zaken met hem hebben besproken210. Dezelfde keizer sponsorde aan het hof ook een
groep dwergen die in de arena vochten211. Ook Martialis was bekend met het fenomeen van
vechtende dwergen. In een van zijn epigrammen grapt hij dat het parma van een gewone mens
de scutum is van een dwerg212. Onder Elagabalus werden nog steeds dwergen gehouden aan
het hof. De keizer zou zelfs zoveel misvormden hebben aangekocht, dat zijn opvolger
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Alexander Severus hen moest weggeven omdat ze de schatkist leegzogen. Onder de
misvormden bevonden zich zowel mannelijke als vrouwelijke dwergen, die aan het publiek
werden geschonken als entertainers213. Het keizerlijke patronage van dwergen en andere
misvormden wordt door Levi verklaard door de aantrekking die de kleine mensen uitoefenden
op de keizers. Zowel de keizer als de dwerg zijn immers beide sociale anomalieën en zouden
zo tot mekaar aangetrokken worden door een gevoel van verwantschap214. Een grote affectie
voor dwergen en andere misvormde slaven is een eigenschap die auteurs aan keizers
toedichten die ze als ‘slecht’ wilden beschrijven, waarschijnlijk omdat het houden van
dergelijke slaven vaak gepaard ging met het verbrassen van geld en een overdreven luxe.
Mogelijk ontstond deze connotatie ook omdat dwergslaven vooral door vrouwelijke leden van
het huishouden werden gehouden als ‘huisdieren’ om te vertroetelen. Zelfs de broer van Atilla
de Hun, Bleda, zou een dwerg hebben gehad, Zerkon, die hem en zijn kameraden moest
entertainen met zijn al dan niet gefingeerde spraakgebrek215. Dat Zerkon deze positie niet
verkoos, bewees hij door een vluchtpoging te wagen. In de beleving van Romeinen waren
dwergen niet echt mensen, eerder grappige wezens die als huisdieren kunstjes konden
uitvoeren en vertroeteld konden worden. De professionalisering van dwergen zoals bij
Domitianus doet hier geen afbreuk aan.
Ook op symposia waren dwergen graag geziene entertainers. Lucianus beschrijft een
symposium waarbij een filosoof, Alcidamas in discussie raakte met een dwerg, Satyrion,
waarna de dwerg de filosoof in mekaar sloeg, tot groot jolijt van het aanwezige publiek216.
Achter deze passage schuilt waarschijnlijk meer dan op het eerste zicht te merken valt.
Dwergen trainden in het Romeinse rijk al voor de Keizertijd als boksers en pankratiasten, en
konden ingehuurd worden voor demonstraties. Representaties van deze dwergen in kleine
figurines zijn te herkennen aan de haardracht van boksers en pankratiasten, de cirrus. De
terracotta’s, die op verschillende plaatsen in het Romeinse rijk werden gevonden, stellen vaak
boksende of dansende dwergen voor, zowel in de hellenistische als Romeinse tijd. Deze
standaardisering van het dwergenmotief zou de groeiende rol van dwergen als entertainers
kunnen illustreren217. De terracotta’s, waren bedoeld voor algemene consumptie, dergelijke
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hebbedingen haalden vaak hun inspiratie uit de entertainmentswereld218 Volgens Brunet,
kwamen kunstenaars op deze manier tegemoet aan hoe hun klanten dwergen zullen gekend
hebben219. Hij gaat hiermee in tegen de lang heersende opinie dat deze beeldjes slechts
karikaturen zouden zijn van boksers en andere atleten met een normale gestalte220. De
kunstenaar wilde dus niet de sporters ridiculiseren, maar een waarheidsgetrouwe weergave
tonen van sportende dwergen. Zo draagt een bronzen dwerg uit de vroege keizertijd, uit
ongeveer 25-50 n. Chr.221 caesti, en heeft hij een leren helmpje op het hoofd dat traditioneel
door boksers werd gedragen om te vermijden dat ze aan het haar werden getrokken door hun
tegenstanders. Het gezicht van de dwerg is redelijk knap, en de figuur is zeer gedetailleerd
uitgevoerd. Alleen de penis van de dwerg is uitvergroot, een trek die bij Romeinse dwergen
steeds aanwezig is. Romeinen waren immers gefascineerd door de relatief grote penissen van
de achondroplastische dwergen, en vergrootten hem vaak uit om aan te geven dat het
afgebeelde onderwerp een dwerg was. Brunet haalt de passage uit Lucianus aan om aan te
tonen dat Satyrion wel degelijk een professionele bokser was. De dwerg had immers, alvorens
hij begon te vechten met Alcidamas, gedanst en komische verzen opgedragen. Wanneer de
twee slaags raakten, drukte Lucianus dat uit met het werkwoord pagkratiavzw, een technische
manier van vechten. Brunet merkt op dat geen van de gasten verrast was dat de kleine dwerg
het haalde van de filosoof, die nochtans bekend stond als een vechtersbaas. Satyrion was
immers een getrainde pankratiast, wat ook geïnsinueerd werd door Lucianus, die de dwerg
sugkekrothmevno" noemde, waarmee hij diens training impliceerde222. Ook de haarstijl van
Satyrion, die eveneens door Lucianus werd beschreven, suggereert zijn boksersachtergrond223.
In drie figurines draagt een dwerg zonder twijfel een cirrus, waarvan twee boksers zijn,
aangezien ze de caestus dragen224.De derde figurine is een terracotta die armen en benen mist,
waardoor zijn specialisatie niet te bepalen valt. Volgens Oritz waren de armen van het beeldje
geheven in de typische vechterspositie van een trainende dwerg225. Vooral in de Romeinse tijd
moeten dwergboksers professioneel getraind hebben. Dank zij de patronage van verschillende
keizers was er nood aan een groot aantal getrainde dwergen. Zo verkoos volgens Cassius Dio
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Domitianus dwergen voor optredens in de arena bij grote feesten226. Ook een passage in
Statius illustreert dit227. In een studie van Garmaise over hellenistische en Romeinse figurines
vindt men 185 representaties van dwergen, waarvan er 95 dansers en muzikanten afbeelden,
en 80 vechters allerhande, waarvan er 30 zeker atleten zijn, meer bepaald boksers, aangezien
ze de caestus dragen228. De datering van deze figurines is problematisch, maar een van de
beeldjes werd met munten uit de Flavische periode gevonden229. Waarschijnlijk was het op
symposia een en dezelfde dwerg die danste en vocht. Het is echter onduidelijk of de dwergen
schaduwboksten of tegen elkaar vochten. Dit hing dan eerder af van de voorkeur van de
organisator, en er konden demonstraties van beide soorten georganiseerd worden. In de
bovengenoemde passage staat ook het woordje ordo wanneer Statius het heeft over de groep
dwergen. Dit suggereert volgens Brunet een groot aantal dwergen. Naar zijn schatting moeten
er 50 tot zelfs 100 professionele boksers geweest zijn als de arena niet leeg mocht lijken
tegenover andere voorstellingen230. Zo’n groot aantal moet voor Romeinen te vinden zijn
geweest, aangezien ze hun entertainers vaak over het hele rijk recruteerden, vooral in de
Keizertijd. In oudere studies vindt men als commentaar op de passage in Statius vaak terug
dat de dwergen mekaar bevochten als mini-gladiatoren231. In het licht van het voorgaande lijkt
het echter logischer dat de dwergen niet als gladiatoren, maar als professionele boksers en
pankratiasten optraden. Dit was immers de specialisatie die ze in het Keizerrijk hadden
aangenomen, en ze voerden hun kunsten vaker op op feesten. De auteurs die de these van de
dwerggladiatoren verdedigen, baseren zich op een zestal onzekere passages232. Uit deze
teksten kan alleen opgemaakt worden dat dwergen participeerden aan grote spelen. Ook wordt
vaak gedacht dat dwergen tegenover vrouwelijke gladiatoren werden geplaatst. Uit de
eerdergenoemde passages valt alleen te concluderen dat zowel vrouwen als dwergen
participeerden, niet noodzakelijk tegenover elkaar. Zo worden in de passage in Statius zowel
vrouwelijke gladiatoren als dwergen vermeld, maar de hic op regel 57 maakt duidelijk dat pas
na de vrouwen een ander nummer met dwergen werd opgevoerd233. Deze vrouwelijke
gladiatoren waren immers getrainde professionals, en hen tegenover ongewapende dwergen
plaatsen zou weinig interessant geweest zijn, aangezien de vrouwen voordeel hadden in zowel
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gewicht en lengte, als bereik en behendigheid. Dit soort gevecht zou de vrouwen ridiculiseren,
aangezien ze normaal tegen elkaar of tegen wilde everzwijnen vochten234. Gladiatorenspelen
matchten normaal gezien ook altijd tegenstanders van gelijke kunne, anders zouden de
gevechten niet entertainend zijn235. De dwergen zijn ook op een andere manier entertainend.
Ze hebben een hoog komisch gehalte, en dienden volgens Brunet eerder als comic relief na de
bloederige gevechten tegen vrouwen, dan als slachtoffer om gedood te worden. Dwergboksers
en pankratiasten zouden hiervoor ook veel te duur geweest zijn. Ook de passage in Cassius
Dio onthult niet dat vrouwen en dwergen tegenover elkaar gezet werden236. Zo kan de sleutel
liggen in het gebruik van sumbavllw. Dio gebruikt dit werkwoord nooit met twee accusatieven
en kaiv om twee tegenstanders te beschrijven. Hij doet dat steeds met een datief of accusatief
gecombineerd met prov". Brunet stelt ook dat Dio bij zo’n bijzonder optreden als dwergen en
vrouwen tegen elkaar meer uitleg zou geven237. Dwergboksers en pankratiasten waren niet
ongewoon in de arena. Volgens Jones was er weinig verschil tussen het entertainment bij
privéfeesten en entertainment op grote schaal zoals in de arena’s238. Boksmatchen in de arena
waren dan ook niet ongewoon. Zo was volgens Suetonius keizer Caligula een groot
boksfanaat, en liet hij bij gladiatoriale munera vaak matchen plaatsvinden239. In de tekst van
Statius lachen Mars en Virtus om de boksende dwergen240. Toch zijn boksmatchen van
dwergen op grote schaal niet eerder geattesteerd, en introduceerde Domitianus dit
waarschijnlijk als interessante nieuwigheid in de arena.
Dwergen konden ook in de Romeinse wereld als dansers aan de slag. Naast beeldjes
van dansende dwergen die werden geïmporteerd uit Alexandrië, bestaan ook voorbeelden van
Romeinse makelij. Figurines van deze aard verbeeldden altijd dwergen in de poses waarin ze
het meest herkenbaar waren. Romeinse aristocraten zouden hen waarschijnlijk alleen gekend
hebben van feesten waar de dwergen optraden, dus zouden ze beeldjes van dansende dwergen
alleen hebben te weten appreciëren als ze al van het fenomeen hadden gehoord of zelf hadden
gezien. Zo is er een dansende dwerg die een chitoniskos draagt, en een ratel in de
rechterhand241. Hij heeft dikke bladerkransen rond zijn nek en hoofd, en werd in de late 3e
eeuw v. Chr. of vroege tweede eeuw v. Chr. vervaardigd. Ook in de literatuur zijn dansende
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dwergen bekend. Zo danste Satyrion op het feest dat Lucianus beschrijft eerst, voordat hij in
gevecht raakte met Alcidamas.
Als entertainers waren dwergen zowel in Griekenland als Rome graag geziene gasten
op symposia. In Griekenland was het spectrum van de kunstjes die een dwerg kon opvoeren
niet afgebakend, dit hing af van de talenten van de dwerg. Dit verandert sterk in Rome.
Dwergen treden nog steeds op op symposia, maar zijn nu manusjes-van-alles, en dragen
poëzie voor, zingen, dansen, en vertonen hun vechtkunsten. Dit staat in schril contrast met
Griekenland, waar dwergen zich nog niet gespecialiseerd hadden in verschillende sporten.
Ook de aard van de slavernij verandert voor dwergen. Terwijl dwergslaven in Griekenland
slechts bij uitzondering speciaal gezocht werden, betaalde men in Rome torenhoge prijzen
voor een dwerg. De keizerlijke interesse voor dwergen speelde hier ongetwijfeld een grote rol
in, de keizers zetten waarschijnlijk de trend die gevolgd werd door de Romeinse aristocratie.
In ieder geval werden dwergen in beide culturen enthousiast onthaald wanneer er nood was
aan grapjes en uitbundig entertainment.
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7. Conclusie
Het stereotype beeld van de immer entertainende dwerg waarvan vertrokken werd bij aanvang
van deze thesis lijkt deels bevestigd. Dwergen waren inderdaad actief in de
entertainmentwereld, zowel in Griekenland als Rome. De klassieke Griekse entertainers
waren weliswaar nog geen professionals zoals hun Romeinse tegenhangers, zij dansten vooral
op religieuze festivals van Dionysos en Kybele, en maakten reeds hun opwachting op de
symposia. Tijdens het Hellenisme kreeg hun carrière een boost, mede dankzij de populariteit
van dwergdansers in Egypte, waar de traditie van dansende dwergen al duizenden jaren oud
was.
Toch konden dwergen, ondanks de groeiende professionalisering, in Rome niet op
meer respect rekenen. Ze waren nu monstra, wezens die leuk waren om gekke kuren uit te
laten halen, en huisdieren die men kon vertroetelen. In het modale leven kwamen Romeinen
dwergen op weinig andere gelegenheden tegen dan op festivals en banketten, en daarom
verloren ze voor hen in zekere zin ook hun menselijkheid. De dwergen trainden als
pankratiasten, boksers, en dansers ter entertainment van de elite, niet in het minst van de
keizers, die een speciale interesse hadden opgevat voor de kleine vechtersbazen. In
Griekenland lagen de kaarten anders. Aangezien dwergen nog geen stereotype van zichzelf
waren geworden door hun kleine gestalte uit te buiten als entertainers, kwamen ze in meer
verscheiden lagen van de bevolking voor. Er waren wel dwergen die sportten, maar ze waren
niet onlosmakelijk verbonden aan een entertainende rol. Verschillende dwergen uit de
aangehaalde teksten en afbeeldingen waren duidelijk vrij, konden functioneren in het
dagelijkse leven en verschillende beroepen uitoefenen. Enkelen trainden als pankratiasten,
maar evengoed zijn er worstelende dwergen te vinden, zelfs een dwerg die voor de
hoplitodromos traint. Een dwerg die te zien is in de dokterspraktijk op een Attische
aryballos242 was in ieder geval een vrije, en had zijn beroep gevonden in de medische wereld.
Dat Griekse dwergen niet werden uitgesloten van cultussen is eveneens een indicator dat men
in het klassieke Griekenland dwerggroei niet zag als een handicap, die de dwergen zou
verhinderd hebben om deel te nemen aan de verering van de god, maar als een soort van
onfortuinlijk ongemak. Dit was in Rome duidelijk niet het geval. Dwergen zijn niet
geattesteerd in de cultus van welke god dan ook, en waren dus waarschijnlijk niet toegelaten
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waren in deze culten. Slechts één inscriptie duidt een link aan tussen dwergen en de
Dioskuren, maar dit betreft dan eerder een privé-verering van de goden.
Het negatieve beeld in het basiswerk van Dasen moet dus worden bijgesteld. Recent
materiaal levert een bijdrage tot een positievere interpretatie, en ook ouder materiaal kon door
een nauwkeurige evaluatie een nieuw licht werpen op oude stereotypen. Er werd bijvoorbeeld
geopperd dat dwergen, omwille van hun grote penissen, meestal onelegant werden afgebeeld.
Griekse dwergen hebben echter niet zo vaak de grote fallussen waar men zich op blindstaart,
dit is alleen het geval wanneer ze in Dionysische context verschijnen, en dus omwille van hun
verbinding met de god fallisch worden afgebeeld. Andere dwergen, die aan het sporten zijn of
met een hond wandelen, hebben betrekkelijk kleine penissen, die elegant werden geacht in de
Griekse wereld. De negatieve interpretatie gaat echter wel op voor Rome. Dwergen worden
hier wel steevast fallisch afgebeeld, tot op het groteske af. Romeinen waren gefascineerd door
de kleine mannetjes die zo behendig bleken in verschillende sporten, en die met hun radde
tong de gasten van banketten wisten op hun plaats te zetten wanneer ze werden uitgedaagd.
Moderne studies maken er vaak gewag van dat dwergen omwille van hun kleine gestalte en
de spot die daar onvermijdelijk uit volgt, vaak bijzonder assertief zijn geworden, en geenszins
van plan zijn om onder te doen voor mensen met een normale gestalte. Deze houding blijkt nu
al eeuwenoud te zijn. Zowel in Griekenland en Rome kende men dwergen die zichzelf wisten
te weren tegen elke verbale belediging. Het mag dan geen wonder heten dat dwergen zo vaak
verschijnen in mythologie en heersende stereotypen als deugnieten en sluwe mannetjes. Ze
wekten immers de fascinatie op van hun tijdgenoten, omdat ze zich zo treffend wisten te
handhaven in een wereld die hen vaak niet bijzonder genegen was.

58

8. Bijlagen I: teksten243
8.1 Egypte
Tekst 1:Philodemos, De Signis, col. 2, 44

Er zijn ook bij ons zeldzame dingen, zoals de man met een lengte van een halve el in
Alexandrië, die een kolossaal hoofd had, waarop men hamerde. Deze man stelden de
balsemers ten toon, (…)
Tekst 2: P. Oxy III, no. 465

De god veroorzaakt hoge ouderdom, totdat (een man) door ouderdom krom is; hij veroorzaakt
bultenaars of maakt (mensen) gebogen door ziekte; hij doet dwergen geboren worden, en
monsters, gelijkend op kevers, en mensen die geen ogen hebben, die zoals een beest zijn, die
moeite hebben met spreken, en doof, en tandeloos, (…)
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8.2 Pygmeeën
Tekst 3: Strabo, 17.2.1
πολλὰ δ᾽ εἴρηται περὶ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τοῖς πρότερον, ὥστε συµπεριωδευµένα ἂν εἴη τῇ
Αἰγύπτῳ καὶ τὰ τούτων. ὡς δ᾽ εἰπεῖν, τὰ ἄκρα τῆς οἰκουµένης τὰ παρακείµενα τῇ δυσκράτῳ
καὶ ἀοικήτῳ διὰ καῦµα ἢ ψῦχος ἀνάγκη ἀποτεύγµατα εἶναι τῆς εὐκράτου καὶ ἐλαττώµατα:
ταῦτα δ᾽ ἐκ τῶν βίων δῆλα καὶ τῆς πρὸς τὰς χρείας τὰς ἀνθρωπικὰς ἀπορίας. κακόβιοί τε δὴ
καὶ γυµνῆτές εἰσι τὰ πολλὰ καὶ νοµάδες: τά τε βοσκήµατα αὐτοῖς ἐστι µικρά, πρόβατα καὶ
αἶγες καὶ βόες: καὶ κύνες µικροί, τραχεῖς δὲ καὶ µάχιµοι. τάχα δὲ καὶ τοὺς Πυγµαίους ἀπὸ τῆς
τούτων µικροφυΐας ὑπενόησαν καὶ ἀνέπλασαν: ἑωρακὼς µὲν γὰρ οὐδεὶς ἐξηγεῖται τῶν
πίστεως ἀξίων ἀνδρῶν.
Ik heb al veel verteld over de Ethiopiërs eerder in deze verhalen, zodat hun beschrijving
samengenomen kan worden met die van Egypte. Algemeen gesproken, de uiteinden van de
bewoonde wereld, dewelke langs het deel van de aarde liggen dat niet gematigd is of
bewoonbaar door de hitte of de koude, moeten gebrekkig en inferieur zijn aan het gematigde
deel. Deze dingen zijn duidelijk uit de levens en het gebrek aan menselijke noden (van de
inwoners). Ze hebben een hard leven, zijn vooral naakt, en zijn nomaden. Hun vee is klein:
schapen, geiten en runderen. Ook hun honden zijn klein, maar gehard en vechtlustig.
Misschien bedacht en construeerde men de pygmeeën uit de natuurlijke kleinheid van deze
mensen. Want niemand van de mannen waardig om te geloven bekent ze te hebben gezien.
Tekst 4: Philostratos, Imagines, 2.22.1
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In Libië, terwijl Herakles sliep na het verslaan van Antaios, hadden de pygmeeën het op hem
voorzien om Antaios te wreken. Want ze waren broers van Antaios, die hooghartig waren. Ze
waren geen atleten, noch even sterk in het worstelen, maar uit de aarde geboren en voor de
rest vrij sterk, en wanneer ze uit de aarde klimmen golft het zand. Want de pygmeeën wonen
in de aarde zoals mieren en slagen hun voorzieningen ondergronds op, en ze eten niet het
voedsel van anderen, maar dat van henzelf. Want ze zaaien en oogsten en rijden op karren
getrokken door pygmeeënpaardjes, en ze zeggen dat ze een bijl gebruiken op graanhalmen,
gelovende dat het bomen zijn. Maar ze zijn zo dapper! (…)

8.3 Griekenland
Tekst 5: Aristoteles, Problemata, 10.892a

Waarom worden dwergen geboren, en waarom worden meer in het algemeen sommige dieren
groot, en andere klein geboren? Deze vraag moet als volgt benaderd worden: twee factoren
spelen hier een rol, namelijk ruimte en voedsel, dat wil zeggen ruimte als die beperkt is en
voedsel als dat schaars is. (Zo wordt wel geprobeerd dieren van de geboorte af aan klein te
houden, bijvoorbeeld door hondenfokkers die puppies in een kwartelkooi laten opgroeien.)
Kinderen bij wie vooral de factor van ruimte een rol speelt worden als pygmeeën geboren,
want hun breedte en hun lengte komen wat verhouding betreft met die van hun ouders
overeen, maar ze zijn als geheel wel klein. Oorzaak hiervan is de beperkte ruimte die de
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rechte lijnen ombuigt en krom maakt. Pygmeeën zijn als die op winkelpuien geschilderde
menselijke figuurtjes die wel klein zijn, maar zo gemaakt zijn dat ze gewoon breedte en diepte
lijken te hebben. Maar mensen die onvolgroeid zijn door gebrek aan voedsel vertonen
ledematen zoals die van kinderen. Ook zien we soms mensen die wel heel klein zijn, maar
toch goed geproportioneerd, vergelijkbaar met Meliteser hondjes; de oorzaak is in dit geval
dat hun natuurlijke groei niet in overeenstemming is met de beschikbare ruimte.
(Uit: BEETS, J., FERWERDA, R., SCHOMAKERS, B., Aristoteles: Problemen, Budel,
2010.)

Tekst 6: Aristoteles, De Generatione Animalium, 2.8.748b-749a

Wat er uiteindelijk ontstaat is een ginnos. Dit is een misvormde muilezel. Ginnoi ontstaan ook
uit een paard en een ezel, telkens wanneer de foetus ziek is in de baarmoeder. Een ginnos is
zodoende vergelijkbaar met de metachoira onder de varkens, want ook daar wordt de vrucht
die in de baarmoeder misvormd werd metachoiron genoemd. Welk varken dan ook kan zo ter
wereld komen. Ook dwergen worden op dezelfde manier wijze gevormd, want ook zij zijn als
foetus misvormd wat hun ledematen en hun lengte betreft, en ze zijn vergelijkbaar met
metachoira en ginnoi.

Tekst 7: Aristoteles, Historia Animalium, 6.24.577b
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Ginnoi, zoals ze worden genoemd, komen voort uit een paard dat ziek was tijdens de
zwangerschap, net zoals bij mensen de dwergen, en zoals bij varkens de metachoira, en de
ginnos heeft, net zoals de dwergen, een groot geslachtsorgaan.

Tekst 8 : Aristoteles, De Partibus Animalium, 4.10.686b

In vergelijking met de mens zijn alle andere dieren immers als dwergen, want iets waarvan
het bovenste deel groot is en het deel dat het gewicht draagt en zich met zijn voeten
voortbeweegt klein, lijkt op een dwerg. Het bovenste deel is dan wat men de romp noemt, die
reikt van het hoofd tot aan de anus. Bij mensen is deze romp in een goede verhouding tot het
onderste deel, dat wil zeggen relatief gezien veel kleiner, wanneer ze volgroeid raken. Tijdens
hun kinderjaren zijn daarentegen de delen aan de bovenkant groot en het deel aan de
onderkant klein. Daardoor komt het ook dat ze dan niet kunnen lopen maar wel kruipen, en in
het begin nog niet eens kruipen maar zelfs stil liggen: kinderen zijn namelijk geheel en al
dwergen.
(Uit: FERWERDA, R., Aristoteles over dieren, Groningen, 2000.)
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Tekst 9: Hippokrates, Pevrigonhv", 10.3-11

Over het algemeen valt er te zeggen dat alle dingen die groeien zo zĳn, zoals iemand hen
telkens in de ruimte inperkt. Zo is het ook voor een kind: als het veel ruimte heeft tĳdens zĳn
groei, wordt het groter, als het daarentegen geprangd zit, wordt het kleiner.
Een kind dat in de baarmoeder gebrekkig is geraakt , daarvan zeg ik dat het gebrekkig is door
een kneuzing ,ofwel omdat de moeder een slag heeft gekregen op het embryo, of omdat ze
gevallen is, of omdat een andere soort van geweldpleging aan de moeder toegebracht was. Als
de embryo gekneusd is geraakt, dan is het kind daardoor gebrekkig. Als de embryo in nog
grotere mate beschadigd is, en daardoor het vlies dat hem omringt gescheurd is, sterft de
vrucht af.
En op deze nog andere manier worden kinderen gebrekkig: wanneer in de baarmoeder, op de
plaats waar de embryo ook vastgehecht is, er een engte ontstaat, dan is het noodzakelĳk
gevolg dat, wanneer het lichaam zich in die engte heeft bewogen, er langsheen die plaats een
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gebrekkigheid ontstaat. Zo ook alle bomen die in de aarde weinig ruimte hebben, maar door
een steen of door iets anders afgesneden worden: als zĳ oprĳzen, worden zĳ krom, oftewel
hier dik en daar dun. Zo is het ook met een kind, als in de baarmoeder een of andere plaats te
nauw is voor het lichaampje, en dit werkt zo voor alle lichaamsdelen.
Hoewel zĳ gebrekkig zĳn, komen er uit gebrekkigen gezonde kinderen voort: dit komt
in hogere mate voor. Want al wat gebrekkig is, bezit hetzelfde aantal elementen als een
gezond deel. Wanneer er een of andere ziekte iemand overvalt, en wanneer zĳn vocht,
waarvan het zaad stamt, de vier soorten die er zĳn in de natuur, geen complete bevruchting tot
stand brengt, dan lĳkt het mĳ niet verwonderlĳk te zĳn dat de kinderen ook gebrekkig zullen
zĳn, zoals zĳn verwekker. Dat is wat ik hierover te zeggen had: nu zal ik terugkeren naar het
onderwerp waarover ik het heb.

8.4 Rome
Tekst 10: CIL 1.569

Tekst 11: Cassius Dio, Romeinse geschiedenis, 67.8.4.

Vaak hield hij (Domitianus) de spelen ook ’s nachts, en soms liet hij dwergen en vrouwen
vechten.
Tekst 12: Historia Augusta, Alexander Severus, 34.2-4.
Nanos et nanas et moriones et vocales exsoletos et omnia acroamata et pantomimos populo
donavit; qui autem usui non erant singulis civitatibus putavit alendos singulos, ne
gravarentur specie mendicorum.
Hij schonk de mannelijke en vrouwelijke dwergen aan het volk, en dwazen en schandknapen
met een goede stem, en alle entertainers en dansers. Degenen die echter geen nut hadden
werden elk aan een stad toegewezen voor onderhoud, zodat geen belast werd met een nieuw
soort bedelaars.
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Tekst 13: Longinus, De Sublima, 44.5.

Dus zo, als wat ik hoor waar is, zei hij, dat de kooien, in dewelke ze pygmeeën houden, die
dwergen worden genoemd, niet alleen het groeien van diegenen die opgesloten zijn
verhinderen, maar hun lichamen doen krimpen door de boeien die hun lichaam omklemmen,
zo is ook alle slavernij, zelfs al is ze heel terecht, duidelijk een kooi voor de ziel, een
gemeenschappelijke gevangenis.

Tekst 14: Lucianus, Symposion, 18.
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Toen zoals bij een diner gebruikelijk is even gewacht werd met het serveren van de volgende
gang, zorgde Aristainetos er voor dat zelfs deze welkome adempauze niet zonder enige
verstrooiing voorbij ging. Hij gaf een teken dat de clown ten tonele mocht verschijnen om met
zijn dolle fratsen en komische uitlatingen de sfeer nog gemoedelijker te maken. Er kwam een
wanstaltig kereltje binnen, met een kaalgeschoren kop, op enkele haren na die in het midden
van zijn kruin rechtop stonden. Hij voerde een dansje uit waarbij hij zich in allerlei bochten
wrong om zijn verschijning nog lachwekkender te maken. Vervolgens debiteerde hij staaltjes
van scabreuze poëzie met zware Egyptische tongval om te besluiten met een geïmproviseerde
beschimping van zijn publiek.
Er heerste hilariteit alom, toen hij de één na de andere in lachwekkende bewoordingen
neersabelde, tot hij hetzelfde deed bij Alkidamas en hem een Maltees schoothondje noemde.
De cynicus stikte bijna van verontwaardiging- het was al lang duidelijk dat hij het schier
ondraagelijk vond dat die clown zo in de smaak viel en alle aandacht van de gasten naar zich
toetrok. Hij wierp zijn filosofenplunje af en daagde de potsenmaker uit tot een vuistgevecht,
en wilde hij niet, dan zou hij hem er met zijn stok stevig van langs geven. De arme Satyrion –
zo heette de clown – ging dus in de vechthouding staan en vocht. Een schouwspel om duim en
vingers naar af te likken: clown en filosoof tegenover elkaar, beurtelings klappen uitdelend en
incasserend. Sommige onder de gasten overviel plaatsvervangende schaamte, anderen
schuddebuikten van het lachen, tot Alkidamas murw geslagen de handdoek in de ring gooide
en met de staart tussen de poten afdroop, verslagen door een compacte maar afgetrainde
dwerg.
(Uit: GYSELINCK, W., Onder professoren. Een symposium, Leuven, 2008)
Tekst 15: Plinius, Naturalis Historia, 7.16
Eodem praeside minimus homo duos pedes et palmum Conopas nomine in deliciis Juliae
neptis eius fuit, et minima mulier Andromeda liberta Iuliae Augustae. Manium Maximum et
M. Tullium equites Romanos binum cubitorum fuisse auctor est M. Varro, et ipsi vidimus in
loculis adservatos.
Toen dezelfde man (Augustus) heerste, was de kleinste man twee voet en een palm groot. Hij
heette Conopas, en was de lieveling van zijn (Augustus) kleindochter Julia, en de kleinste
vrouw was Andromeda, de liberta van Julia Augusta. M. Varro stelt dat de Romeinse ridders
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Manius Maximus en M. Tullius twee ellen groot waren, en we hebben hen zelf ter plekke
begraven gezien.

Tekst 16: Seneca, Controversiae, 10.4
Quidam expositos debilitabat et debilitatos mendicare cogebat ac mercedem exigebat ab eis.
Rei publicae laesae accusatur. (…) Hinc caeci innitentes baculis vagantur, hinc trunca
bracchia circumferunt, huic convulsi pedum articuli sunt et extorti tali, huic elisa crura, illius
inviolatis pedibus cruribusque femina contudit : aliter in quemque saeviens ossifragus iste
alterius bracchia amputat, alterius enervat, alium distorquet, alium delumbat, alterius
dimminutas scapulas in deforme tuber extundit et risum e crudelitate captat. (…) Huic recta
membra sunt, et, si nemo moratur, proceritas emicabit : ita frangantur ut humo se adlevare
non possit, sed pedum crurumque resolutis vertebris reptet.
Een man was gewoon ten vondeling gelegde kinderen kreupel te maken, dwong hen bedelaars
te zijn en eiste een som geld van hen. Hij werd ervan beschuldigd de staat kwaad te
berokkenen. (…) Hier zwerven de blinden rond terwijl ze steunen op stokken, hier dragen
(anderen) armstompjes rond, van dit (kind) zijn de pezen van de voeten gescheurd en zijn
enkels verdraaid, van deze zijn de benen verbrijzeld, van een andere heeft hij de dijen
gebroken, maar zijn voeten en onderbenen liet hij onaangedaan; voor elk vond hij een andere
wreedheid, deze bottenbreker amputeert de arm van de ene, snijdt de zenuwen door van een
andere, nog een andere verdraait hij, een vierde castreert hij. In nog een andere stuitte hij de
schouders en sloeg hen in een vervormde stomp en zoekt om een lach uit zijn wreedheid. (…)
Dit (kind) heeft rechte ledematen, en, als niemand hem remt, zal hij hoog opschieten: laat hem
gebroken worden zodat hij zich niet van de grond kan oprichten, maar rondkruipt met
verzwakte pezen van voeten en benen.

Tekst 17: Statius, Silvae, 1.6.56-64
Hic audax subit ordo pumilorum, quos natura brevis statim peracta nodosum semel in globum
ligavit. Edunt vulnera conseruntque dextras et mortem sibi-qua manu!-minantur. Ridet Mars
pater et cruenta Virtus casuraeque vagis grues rapinis mirantur pugiles ferociores.
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Dan komt een bende dwergen eraan, wier groeiperiode plots gestopt was, wat hen bond in een
geknotte klomp voor altijd. Ze geven en ontvangen wonden, en bedreigen de dood – met
zulke (kleine) handen! Vader Mars en bebloede Virtus lachen, en kraanvogels, terwijl ze
wachten om neer te dalen op verspreide buit, verwonderen zich over de woestere vechters.

Tekst 18: Suetonius, Augustus, 44.5
Ad scaenicas quoque et gladiatorias operas et equitibus Romanis aliquando usus est, verum
prius quam senatus consulto interdiceretur. Postea nihil sane praeterquam adulescentulum
Lycium honeste natum exhibuit, tantum ut ostenderet, quod erat bipedali minor, librarum
septemdecim ac vocis immensae.
Ook Romeinse ridders liet hij wel optreden op het toneel en als gladiator, dat is te zeggen,
totdat een senaatsbesluit dit verbood. Nadien heeft hij nooit meer iemand op het toneel laten
optreden, behalve een jonge knaap Lycius van goede familie. En dat alleen om hem te tonen;
hij was namelijk minder dan twee voet lang, woog zeventien pond en had desondanks een
stentorstem.
(Uit: DEN HENGST, Suetonius, Keizers van Rome, Amsterdam, 1996.)
Tekst 19: Suetonius, Tiberius, 61.
Annalibus suis vir consularis inseruit, frequenti quodam convivio, cui et ipse affuerit,
interrogatum eum subito et clare a quodam nano astante mensae inter copreas, cur Paconius
maiestatis reus tam diu viverit, statim quidem petulantiam linguae obiurgasse, ceterum post
paucos dies scripsisse senatui, ut de poena Paconi quam primum statueret.
Een oud-consul heeft in de kronieken opgetekend dat op een drukbezocht banket, waarbij hij
zelf aanwezig was geweest, een dwerg, die te midden van enkele narren aan Tiberius’ tafel
stond, plotseling voor iedereen verstaanbaar gevraagd had waarom Paconius, aan wie
majesteitsschennis ten laste was gelegd, nog zo lang gespaard werd. De man had op het
ogenblik zelf een schrobbering gekregen voor zijn brutale opmerking, maar enkele dagen later
had Tiberius de senaat geschreven zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over de straf
van Paconius.
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9. Bijlagen II: Afbeeldingen

Figuur 1: Choes, Dresden, Albertinum,
ZV 1827

Figuur 2: Askos, Basel,
Antikenmuseum, Z 303
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Figuur 3:Bronzen figurine,
Boston, Museum of fine arts,
08.32D

Figuur 4 + Figuur 5:
Bronzen figurines,
Tunis, Musée du Bardo,
F215 + F213
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Figuur 6 : Fragment van
Stamnos, Erlangen,
Universiteitsbezit, I 707

Figuur 7 : Rhyton,
St. Petersburg,
Hermitage
Museum, b 1818
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Figuur 8 : Pelike, St. Petersburg,
Hermitage Museum, b 1621

Figuur 9: Skyphos, Yale,
Universiteitscollectie, R. Darlington
Stoddart collectie, 160
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Figuur 10: Pelike, Boston, MFA, 76.45

Figuur 11: Aryballos,
Parijs, Louvre, CA 2183
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Figuur 12 : Beker, Oxford, Ashmolean
Museum, 1938.312

Figuur 13 : Fragment van
beker, Athene, Agora Museum,
P 2574
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Figuur 14 + 15:
Fragment van
beker, Ferrara,
Museo
Nazionale, 20363
+ Lekythos, New
York, ParkeBernet Galleries

Figuur 16: Pelike, Agrigento, Museo
Civico, ex Giudice 638
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Figuur 17:
Beker,
Berlijn, Altes
Museum,
S.121

Figuur 18: Bronzen figurine,
Boston, Museum of fine arts, Res.
08.32K
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Figuur 19: Bronzen figurine, Tunis,
Musée du Bardo, F 214
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