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Als iemand drinkt,
is de rest hem worst

Graffiti heeft zelden eeuwig-
heidswaarde. Binnen de kort-
ste tijd is een boodschap ver-
ouderd, of verwijderd. Dat
maakt tweeduizend jaar oude
graffiti vreemd. Toch is er uit
de Romeinse Oudheid graffiti
overgebleven. Toen Pompeii in
79 n. Chr. door een uitbarsting
van de Vesuvius onder lava en
as werd begraven, zijn daarbij
ongeveer tienduizend graffiti
vereeuwigd. Daarvan heeft Vin-
cent Hunink er 1034 geselec-
teerd en vertaald in Bedolven
onder de Vesuvius, waarbij hij
graffiti uit verschillende loca-
ties in de stad bij elkaar heeft
gezet. Daarmee vormt het
boek ‘een alternatieve gids bij
een bezoek aan Pompeii’. Met
het boek in de hand kan een
bezoeker zien welke teksten
waar te vinden waren.

Het is een fascinerend idee,
en er is veel werk verzet om de
oorspronkelijke locaties te vin-
den van teksten die vaak niet
meer ter plaatse zijn. Daarom
is het jammer dat in Bedolven
onder de Vesuvius slechts een
minimale kaart van Pompeii te
vinden is. Het is een kleine te-
kortkoming in een boek dat
een unieke kijk biedt op het le-
ven in antiek Pompeii.

De graffiti zijn door hun di-
rectheid vaak interessant voor

moderne lezers. Als in een ka-
mertje geschreven staat: ‘Tai -
ne, ik hou zo van je, allerzoet-
ste van me, allerzoetste’, dan is
de emotie waarmee de tekst is
aangebracht, direct te begrij-
pen. ‘Als iemand zit te drinken
is de rest hem worst’, op de
muur van een bar, is nog net
zo helder als in 79 n. Chr.

Ook verschillen met onze
tijd komen naar voren. Va a k
waren graffiti functionele aan-
kondigingen, waarbij geregeld
prijzen van prostituees wer-
den vermeld. Opvallend zijn
de graffiti van ene Maritimus,
die expliciet maagden ontving,
maar geen goede zaken deed.
In twee opeenvolgende tek-
sten daalde zijn prijs van 4
naar 2 assen. Zo krijgt de lezer
via de graffiti ‘toegang tot de
gedachten en levens’ van alle-
daagse mensen uit de Oud-
heid, die niet in literatuur of
grafschriften worden ge-
noemd. Een bevreemdende en
vaak grappige ervaring.
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