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En opeens beslaan 
doden heel de vlakte vér en nabij, 
- de zwakke mensentaal beschrijft het niet – 
van Indië tot Spanje dekken zij 
het land van midden tot het ver verschiet. 
Daar zijn ze die groot en gelukkig schenen, 
pausen, koningen, keizers, van gebied 
beroofd, ellendig, naakt, berooid: verdwenen 
zijn rijkdom en eer, en schitt’rende pracht 
van scepters en kronen en edelstenen 
en purperkleur’ge mijters. Arm geslacht, 
dat zijn hoop op iets sterflijks bouwt! (Doet niet 
elkeen dit toch?) Wat anders kan verwacht, 
dan dat ge uw hoop bedrogen ziet? 
Blinden, wat baat al uw moeite! Keert saam 
gij weer tot de oude moeder niet? 
En nauw’lijks vindt men meer van u de naam. 
 
Petrarca, De triomf van de dood 
 



3 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

Inleiding 4 

Waar zijn we? 4 

    Basilicata 4 

    Melfi 5 

Grotkerken in Basilicata 6 

De Santa Margherita 8 

    Inleiding 8 

    In de Santa Margherita 9 

    De ‘Ontmoeting tussen de Levenden en de Doden’ 11 

De conceptuele betekenis van de ‘Ontmoeting’ 12 

De discussie over de representatie in de ‘Ontmoeting tussen de Levenden en 

de Doden’ in de Santa Margherita 

14 

Wel of niet Frederik II? 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

INLEIDING 

Tijdens een reis door Zuid-Italië in 2012 kwam ik min of meer toevallig terecht in het 

grotkerkje van Santa Margherita, nabij Melfi. Het kleine heiligdom met zijn prachtige fresco’s 

maakte grote indruk op me. Hoe ik er kwam, hoe ik het heb ervaren en welke verhalen ik er 

omheen hoorde is terug te lezen in bijlage 2, een fragment uit mijn reisverslag. 

De minor kunstgeschiedenis in het kader van mijn opleiding aan het Instituut voor Tolken en 

Vertalen bood een mooie gelegenheid om mij nader te verdiepen in het fenomeen van de 

Zuid-Italiaanse grotkerken in het algemeen en in de Santa Margherita in het bijzonder. Meer 

speciaal heb ik mij verdiept in het fresco dat me het meest intrigeerde, de ‘Ontmoeting van 

de Levenden en de Doden’. 

Het thema is niet goed te begrijpen zonder achtergrondinformatie over de geografische en 

historische context. In het eerste deel van dit werkstuk besteed ik daarom aandacht hieraan.  

WAAR ZIJN WE? 

Basilicata1 

Basilicata is een van de zuidelijke regio’s van Italië; in het westen wordt het begrensd door 

Campania, in het oosten door Puglia en in het zuiden door Calabria. In de Romeinse tijd 

werd de streek Lucania genoemd, naar het volk (Lucani) dat er destijds woonde. De 

benaming Basilicata dateert van later tijd en is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse woord 

basilikos, dat zoveel betekent als plaatsvervanger of gouverneur van de basileus, de titel 

waarmee de keizers van het Byzantijnse Rijk werden aangeduid. Vandaag de dag is het in 

Italië nog steeds gebruikelijk om Basilicata aan te duiden met de naam Lucania.  

De zuidelijke gebieden van Italië werden al zeer vroeg bewoond. In de regio Molise, ten 

noorden van Basilicata, ligt bij Isernia de oudste archeologische vindplaats van Europa, 

gedateerd op 700.000 jaar voor Christus. Veel is echter nog onbekend omtrent de prehistorie 

van Zuid-Italië. Vanaf de 8e eeuw voor Christus arriveerden uit Griekenland kolonisten, die 

zich vestigden langs de kuststreken van Zuid-Italië en daar belangrijke steden als 

Metaponto, Policoro, Siris en Taranto stichtten. Rond de derde eeuw voor Christus namen 

de Romeinen bezit van het zuidelijke deel van het schiereiland. Na de val van het West-

Romeinse Rijk bleef het zuiden onder invloed van Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk, maar in 

de loop van de zesde eeuw werd het vanuit het noorden veroverd door de Longobarden. 

Langs de kust had de bevolking veel last van voortdurende invallen van de Arabieren, reden 

om een veiliger bestaan in de beschutting van het binnenland te zoeken. Sommige plaatsen, 

zoals Tricarico, waren gedurende langere tijd in handen van de Arabieren. Toen de rol van 

de Longobarden, belaagd door de Franken, uitgespeeld raakte, kreeg het Byzantijnse Rijk 

opnieuw grip op het zuiden, maar vanaf het begin van de 11e eeuw veroverden de 

Normandiër steeds meer terrein. Rond 1070 raakten de Byzantijnen Puglia kwijt aan de 

Normandiërs en in 1130 werd het hele zuiden, met inbegrip van Sicilië, verenigd onder het 

gezag van koning Rogier II, een man van Normandische afkomst. Overal bouwden de 

Normandiërs kastelen en werden steden versterkt. Uit deze tijd stamt ook het kasteel van 

                                                           
1
 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: 

- Storia italiana per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2004, pag. 18 t/m 21, 26-27 
- www.visitbasilicata.nl 
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Melfi en het nabijgelegen kasteel van Lagopesole. De bouwactiviteiten bereikten een 

hoogtepunt onder het regime van keizer Frederik II, een Hohenstaufer (over wie nader op 

pagina 16 en 17). Diens vader Hendrik VI, op zijn beurt zoon van Frederik Barbarossa, 

keizer van het Heilige Roomse Rijk, was door een huwelijk met de dochter van Rogier II in 

het bezit gekomen van Sicilië en Zuid-Italië. In 1266 valt het rijk in handen van het Franse 

koningshuis Anjou, en tot aan de Italiaanse eenwording in 1861 zal het hele zuiden een 

speelbal blijven van buitenlandse mogendheden.  

Melfi2 

Het stadje Melfi ligt in het noorden van Basilicata, aan de voet van de Vulture, een grote 

uitgedoofde vulkaan waarvan de contouren de hele streek domineren. De exacte oorsprong 

van de stad is onzeker. In ieder geval bestond op de plek van de huidige stad al in de 

IJzertijd een nederzetting, die zich al snel ontwikkelde tot een ontmoetingspunt van de 

diverse inheemse Italische volkeren (Lucaniërs, Dauniërs en Sannieten). Er zijn 

verschillende grafplaatsen 

teruggevonden uit de 4e en 5e eeuw voor 

Christus. Het middeleeuwse Melfi heeft 

Byzantijnse wortels: de stad werd 

(opnieuw) gesticht als onderdeel van een 

militair verdedigingsplan in opdracht van 

Basilio Bojoannes (1018). Het historische 

belang van Melfi begint echter vooral bij 

de komst van de Normandiërs, die rond 

het jaar 1000 in Zuid-Italië arriveerden en 

de verbrokkelde gebieden die deel 

uitmaakten van het Byzantijnse Rijk 

geleidelijk samensmeedden tot een 

nieuwe staat. Onder de Normandiërs 

werd Melfi vanaf 1041 al snel een 

bloeiende stad. In 1042 hielden de 

nieuwe heersers in de stad een beraad, 

waarin Guglielmo Braccio di Ferro werd 

benoemd tot eerste graaf van Puglia (de 

naam Puglia was destijds synoniem voor een groot deel van het zuiden van Italië).  

De Normandiërs waren uitgesproken steunpilaren van de paus. In Melfi zijn maar liefst vijf 

Concilies gehouden, waarvan vooral het derde (1089) en vierde (1101) destijds van groot 

belang zijn geweest. Ook werd in Melfi de eerste kruistocht geproclameerd. In 1130 werd 

Rogier II in Melfi uitgeroepen tot Koning van Sicilië en Hertog van Puglia en Calabria. Daarna 

moest de stad toezien, hoe het centrum van de politieke macht geleidelijk verschoof naar 

Palermo, op Sicilië. Na de Normandiërs verschenen de Hohenstaufer op het toneel en koos 

keizer Frederik II Melfi als zijn zomerresidentie. Vanuit Melfi vaardigde de roemruchte keizer 

in 1231 zijn beroemde Constitutiones Melphitanae uit, de Wetten van Melfi, een codificatie 

                                                           
2
 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op:  

- Guida Rapida (deel 4) van de Touring Club Italiano 
- www.prolocomelfi.it 
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die wordt beschouwd als de belangrijkste sinds die van de Romeinse keizer Justinianus. Na 

Frederik II kwam het rijk, vanaf 1266, in handen van het Franse Huis van Anjou en raakte de 

stad, samen met de rest van Basilicata, aan lager wal, hoewel er nog een opleving is onder 

het leenbewind van de Caracciolo: in die periode gaat Melfi door het leven als ‘het tweede 

Napels’. In 1528, als Spanjaarden en Fransen vechten om de heerschappij over Zuid-Italië, 

wordt Melfi totaal verwoest door het Franse leger. Vervolgens komt Melfi in handen van de 

Doria, uit Genua, die tot 1806 het bewind over de stad voeren.   

GROTKERKEN IN BASILICATA3 

Het zuiden van Italië telt duizenden grotnederzettingen, van afzonderlijke woningen tot 

complete dorpen, en even zovele grotkerken. Deze zijn vooral te vinden in de regio’s Puglia 

en Basilicata. Het gebruik, of liever gezegd het geschikt maken van rotsformaties voor woon- 

en werkfuncties en voor andere doeleinden heeft in deze streken een hoge vlucht kunnen 

nemen vanwege de specifieke geologische omstandigheden. Zowel in Puglia als in 

Basilicata komt op grote schaal karst voor, rijk aan aardbreuken, verzakkingen en (vaak door 

rivieren uitgesleten) ravijnen. De kalksteenlagen in deze gebieden, door de natuur 

blootgelegd of door mensenhand vrijgemaakt van begroeiing en wat dies meer zij, bieden 

ideale mogelijkheden voor vormen van ‘negatief bouwen’, zoals de Italianen dat zo treffend 

noemen: bouwen niet door iets toe te voegen, maar door weg te halen, uit te hollen. Zo 

ontstonden hele nederzettingen, vooral langs breuken en ravijnen, meestal in de buurt van 

water en dichtbij wegen. Op ons maken dergelijke grotcomplexen wellicht een primitieve 

indruk, maar ze kunnen – uiteraard naar de maatstaven van destijds – beschouwd worden 

als sociaal en economisch volwaardige nederzettingen, die vaak beschikten over een 

complete infrastructuur met water- en voedselopslagplaatsen en akkers met 

waterreguleringssystemen. 

 

Hoewel het verschijnsel van ‘negatief bouwen’ uiteraard al een veel langere geschiedenis 

heeft en het ontstaan van grotnederzettingen zeker continu gestimuleerd werd door de 

behoefte aan zo veilig mogelijke leefomstandigheden in de chaotische tijden tussen de val 

van het West-Romeinse Rijk en de komst van de Normandiërs, werd deze techniek in Zuid-

Italië voor het eerst op grote schaal toegepast in de latere fase van de Byzantijnse 

overheersing. Het beleid van de Byzantijnen was sterk gericht op verbetering van de 

benutting van tot dan toen onontgonnen gebieden met agrarische potentie en op verhoging 

van de agrarische productie. Olie, wijn, graan en fruit werden de belangrijkste producten van 

de regionale economie en overal waar landbouw mogelijk was of werd ontstonden nieuwe 

nederzettingen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden 'positief' dan wel ‘negatief’ 

gebouwd. Binnen zo’n nederzetting droeg de aanwezigheid van een of meer kerken bij aan 

de religieuze identiteit van de gemeenschap. Daarbij is aan te tekenen dat de bevolking van 

Zuid-Italië rond het jaar 600 al nagenoeg volledig bekeerd was tot het christendom. 

Opvallend is, dat veel grotkerken gerealiseerd werden in de periferie van nederzettingen. De 

reden daarvan is niet duidelijk; mogelijk streefde men naar een scheiding van woon- en 

werkruimtes enerzijds en cultusplaatsen anderzijds, maar denkbaar is natuurlijk ook dat een 

en ander terug te voeren is op verschillende bouwfasen.

                                                           
3
 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: 

- www.storiamedievale.net/pre-testi/chiese_rupestri.htm 
- Moscaritolo en Levita, 2012 
 

http://www.storiamedievale.net/pre-testi/chiese_rupestri.htm
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Vaak wordt gedacht, dat de grotkerken in Basilicata en Puglia gesticht zijn door uit het 

Byzantijnse Rijk afkomstige monniken, in het bijzonder monniken die de leer van de heilige 

Basilius volgden. Het is waar, dat deze monniken met name in de 8e en 9e eeuw in eigen 

land vervolgd werden in het kader van de Byzantijnse beeldenstorm (zie kader) en op grote 

schaal vluchtten naar het Italiaanse schiereiland. Ook is waar, dat overal in Zuid-Italië 

gemeenschappen gevestigd waren van 

kluizenaars en monniken van Griekse, 

Armeense of anderszins oosterse 

herkomst. Het is echter niet zo, dat in het 

algemeen deze gemeenschappen 

verantwoordelijk waren voor het ontstaan 

van de grotkerken. Die ontwikkeling moet 

veel meer gezien worden in het licht van 

de eerder beschreven politiek van de 

Byzantijnse bestuurders in Zuid-Italië. Het 

misverstand omtrent de oorsprong van de 

grotkerken is waarschijnlijk terug te voeren op het feit, dat de in de kerken aanwezige 

schilderingen vaak uitgevoerd zijn in Byzantijnse stijl. Die stijl echter was, van de vroege tot 

de late Middeleeuwen, algemeen gangbaar in Zuid-Italië, en heeft dus geen directe relatie 

met de aanwezigheid van monniken uit het Byzantijnse Rijk. Overigens, voor het goede 

begrip: hoewel er al vanaf het jaar 330, toen keizer Constantijn de hoofdzetel van het 

Romeinse Rijk verplaatste van Rome naar Byzantium (Constantinopel), sprake was van 

toenemende verwijdering en rivaliteit tussen de ‘kerk van het westen’ en de ‘kerk van het 

oosten’, was er tot het Oosters Schisma in 1054 formeel sprake van één christelijke kerk.  

 

Al met al kan gezegd worden, dat de grotkerken in Basilicata, maar ook elders in Zuid-Italië, 

deels gelieerd waren aan Byzantijnse monniken en ‘westerse’ monniken (benedictijnen, later 

ook franciscanen en dominicanen), maar deels ook 

een reguliere religieuze functie hadden of gebruikt 

werden als privé-heiligdom.  

 

Opvallend is, dat grotkerken wat hun plattegrond en 

decoraties betreft vaak getrouwe nabootsingen zijn 

van ‘gebouwde’ kerken. De klassieke schema’s van 

kerken met één schip, met of zonder apsis en 

zijkapellen, of van de Latijnse basilica-vorm, vindt 

men ook terug in het ontwerp van de grotkerken, of ze 

nu horizontaal of in de diepte (in het Italiaans: ipogeo, 

‘ondergronds’) uitgehouwen zijn. Al in de fase van het 

uitkappen van de grot werd er rekening gehouden 

met aan te brengen ornamenten, versieringen en 

specifieke vormen, zoals zuilen, kapitelen, pilasters en architectonische elementen. 

Datzelfde gold voor onderdelen die in verband met de liturgie van belang waren, zoals 

altaren en nissen. Alles vormt één massief geheel, gewonnen uit de steen. Soms werden op 

deze manier kerken gebouwd met meerdere ruimtes die samen een complexe structuur of 

zelfs een heel doolhof vormen. Een speciaal aandachtspunt was de toegang van licht in de 

kerk; in veel gevallen kon alleen via openingen bij de ingang van de grot daglicht naar binnen 

gebracht worden. Omdat de hoeveelheid licht van buiten hoe dan ook beperkt was en het   

In 726 vaardigde de Byzantijnse keizer Leo III een 
edict uit, waarmee hij de verering van 
afbeeldingen verbood en tegelijk de vernietiging 
beval van alle iconen. Hiermee wilde hij een einde 
maken aan de handel in en de aanbidding van 
religieuze afbeeldingen, omdat daaruit vaak 
bijgeloof en fanatisme voortvloeiden. Ook wilde hij 
de uitgebreide bezittingen van kloosters 
terugbrengen onder keizerlijke controle en de 
islamitische Arabieren, die de christenen van 
afgoderij beschuldigden, het ideologische motief 
voor hun plunderingen ontnemen. 

De uit het Byzantijnse Rijk afkomstige 
monniken worden in het Italiaans als 
monaci basiliani aangeduid, naar de 
heilige Basilius, aartsbisschop van 
Cesarea (Cappadocië) (329-379), 
volgens wie het leven in 
kloostergemeenschap de ideale 
samenlevingsvorm 
vertegenwoordigde. De uitdrukking 
Ordine Basiliano (Orde van Basilius) 
dateert uit de 11e eeuw en is strikt 
genomen onjuist, omdat Basilius nooit 
een orde gesticht heeft. De monaci 
basiliani hebben een belangrijke rol 
vervuld in de agrarische, culturele en 
artistieke ontwikkeling van Zuid-Italië. 
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diepst gelegen deel van de grot het minste licht ving vindt men meestal juist daar, in de 

apsis, de rijkst uitgevoerde schilderingen, die als het ware in de duisternis moeten oplichten. 

 

Complete bijbelse cycli zijn slechts zelden aan te treffen op de fresco’s in de Zuid-Italiaanse 

grotkerken. In de apsis vindt men vaak een afbeelding van Maria en Johannes de Doper, 

verzonken in gebed tot Christus Pancrator. Voor het overige zijn de wanden van de 

grotkerken overwegend bedekt met afbeeldingen van heiligen, in de Byzantijnse 

iconografische traditie, en van Maria met Kind. Heiligenfiguren zijn nagenoeg altijd te 

herkennen aan typische iconen die hen onderscheiden, en die betrekking hebben op zaken 

als haardracht, hoofdbedekking, kleding, bepaalde attributen en tekens. Zo wordt de heilige 

Nicolaas altijd afgebeeld als bisschop, met een tuniek, een mantel en een stola, terwijl hij de 

zegen brengt op de Griekse wijze. Vaak zijn de heiligenafbeeldingen ook nog eens voorzien 

van namen in de vorm van Latijnse of Griekse inscripties. Typisch voor schilderingen in de 

Zuid-Italiaanse grotkerken is, dat de afgebeelde heiligen voornamelijk ‘oosters’ (Byzantijns) 

zijn. Pas heel laat verschijnen ook afbeeldingen van ‘westerse’ heiligen zoals Franciscus en 

Benedictus, dit terwijl die heiligen terdege eerder bekend moeten zijn geweest, getuige ook 

de vroege aanwezigheid van benedictijnse en franciscaanse monniken in het zuiden. 

Blijkbaar was de culturele invloed vanuit het Byzantijnse Rijk diep geworteld en hechtte de 

lokale bevolking sterk aan traditie.  

 

Wat de gebruikte frescotechnieken betreft kan worden opgemerkt, dat de rotswanden vaak 

werden voorzien van een (weliswaar dunne) stuclaag als ondergrond voor de schilderingen. 

Soms werd op de ruwe steen geschilderd. Voor het aanbrengen van fresco’s werden, zeker 

als het vochtige ruimtes betrof, kleurstoffen gebruikt die uit aarde gewonnen werden. Dit 

geldt ook voor de fresco’s in de Santa Margherita4. Minerale en vegetale stoffen waren niet 

geschikt, omdat deze in de gegeven omstandigheden zouden oxideren respectievelijk door 

de kalk aangetast zouden worden5. Veel voorkomende kleuren zijn oker, groen, azuur, wit, 

geel en rood.  

 

DE SANTA MARGHERITA 

 

Inleiding6 

 

Van de vele gedecoreerde grotkerken die zijn teruggevonden op de hellingen van de Vulture, 

kerkjes die allemaal getuigen van een rijk religieus leven in vroeger tijden, geldt de Santa 

Margherita als de mooiste en best bewaarde. Het kerkje, dat ietwat verloren aan de rand van 

Melfi ligt, is uitgehouwen in de tufsteen en bijna geheel voorzien van schilderingen in de 

vorm van fresco’s. Op basis van de architectonische structuur en de stijl van de fresco’s kan 

met zekerheid gesteld worden, dat de Santa Margherita dateert uit de 13e eeuw; een tijdperk 

waarin Melfi, onder keizer Frederik II, zich opnieuw een plek had veroverd in het centrum van 

het politieke en culturele leven van diens rijk. 

                                                           
4
 Cici, 2011, pag. 27 

5
 Dell’Aquila, ongedateerd en ongenummerd 

6
 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op Moscaritolo en Levita, 2012 en Cici, 2011, pag. 26 en 27 
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Santa Margherita raakte geheel in vergetelheid en verkeerde eeuwenlang in een toestand 

van complete verwaarlozing, totdat een aantal wetenschappers, onder wie vooral de lokale 

historicus G.B. Guarini, rond 1900 de crypte letterlijk opnieuw aan het licht brachten en het 

unieke karakter en de belangrijke artistieke waarde ervan onder de aandacht wisten te 

brengen. Aan Guarini is de eerste analytische beschrijving van de fresco’s te danken, 

neergelegd in geschriften die in 1889 gepubliceerd zijn. 

In 1930 stelde de archeoloog Edoardo Galli het hernieuwde verval van de grot aan de kaak. 

Dit leidde tot een interventie die gericht was op behoud en herstel van het complex. In de 

jaren ’70 hielden de kunsthistorici Pia Vivarelli en Ferdinando Bologna zich bezig met de 

Santa Margherita. Zij formuleerden nieuwe hypotheses over de stijl van de fresco’s en de 

herkomst van de makers.  

Toen Lello Capaldo, een botanicus uit Napels, in 1993 de microflora in de grot bestudeerde, 

werd hij vooral gegrepen door het fresco dat Incontro tra i Vivi e i Morti, ‘Ontmoeting van de 

Levenden en de Doden’ genoemd wordt. Hij besloot om deze schildering nader te 

bestuderen. Resultaat van zijn onderzoek is een fascinerende hypothese omtrent de 

identiteit van de drie ‘jagers’ die op dit fresco zijn afgebeeld: dit zouden leden van de 

keizerlijke familie zijn. Deze stelling heeft sindsdien de gemoederen van ingewijden en leken 

beziggehouden. Of de veronderstelling juist is of niet, iedereen is het er wel over eens dat de 

‘Ontmoeting’ grote kunsthistorische waarde heeft. Verderop in dit werkstuk zal ik nader op 

deze discussie ingaan.  

In de Santa Margherita7 

Via deze link 

https://www.youtube.com/watch?v=b4PnJS

N6utQ is de Santa Margherita op een 

filmpje te zien; na ongeveer vijf minuten 

wordt de ‘Ontmoeting van de Levenden en 

de Doden’ toegelicht. 

Het kerkje heeft één schip; een boog 

verdeelt de ruimte in 2 delen die overdekt 

zijn door kruisgewelven. Aan de zijwanden 

bevinden zich 4 kapellen met tongewelven. 

De eerste kapel links en de ruimte in de 

apsis hebben een ‘altaar’, dat wil zeggen 

een verhoging die in de rots is uitgespaard. De twee achterste kapellen links en rechts 

vormen het cenaculum en hebben bankjes, eveneens in de steen uitgespaard. De ruimte 

rechts aan de entreezijde is een celletje, dat gebruikt werd door de ‘wachter’. Het cenaculum 

is bijna geheel vrij van fresco’s en er zijn ook geen sporen gevonden van eerdere decoraties. 

Echter, de aanwezigheid van vierkante gaten in de wanden, bedoeld voor het bevestigen van 

houten balken die gebruikt werden als steigers, doet vermoeden dat het oorspronkelijk de 

bedoeling was om ook dit deel van de kerk te beschilderen. Hier en daar zijn de wanden en 

de plafonds voorzien van ingekleurde rechthoekige lijsten met bloemmotieven. 

                                                           
7
 De tekst van deze en de volgende paragraaf is gebaseerd op Moscaritolo en Levita, 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=b4PnJSN6utQ
https://www.youtube.com/watch?v=b4PnJSN6utQ
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Recht tegenover de ingang, aan de achterzijde van 

het schip, in de apsis, bevindt zich het altaar van 

Margherita. Het front van het altaar draagt sporen 

van een decoratie, die daarop vroeger aanwezig 

moet zijn geweest. Boven het altaar is Margherita 

afgebeeld, in frontale positie conform de 

Byzantijnse iconografie. Ze draagt rijk 

gedecoreerde kledingstukken, het haar is kunstig 

opgemaakt en bedekt met een witte sluier. Op het 

hoofd draagt ze een driepuntige kroon en in de 

rechterhand houdt ze een kruis met twee balken  

(het zogenaamde kruis van Lorena, of 

Lotharingen). Aan de zijkanten van het fresco zijn verticaal scenes uit haar leven (links) en 

scenes van de marteling (rechts) uitgebeeld, in acht kleine lijstjes, als een soort miniaturen, 

in een stijl die noords aandoet. De figuurtjes zijn zeer expressief in hun eenvoud en 

levendigheid.  

 

 

 

 

 

 

Naast de heilige Margherita is Sint Pieter afgebeeld, met een ronde witte baard en een 

warrige haardos. Hij draagt een rode mantel en in zijn linkerhand heeft hij een boek en 2 

sleutels; met de rechterhand voert hij de zegening uit volgens de Griekse rite. Aan de andere 

kant naast Margherita zien we Sint Paulus met een boek in zijn hand, een iconografische 

verwijzing naar zijn brieven. De rechterkant van de welving van de apsis is onderverdeeld in 

polychrome blokken. Links bevindt zich een fresco waarin Sint Cordula en Sint Orsola zijn 

afgebeeld, in een stijl die wat verder afstaat van de Byzantijnse iconografie; deze 

schilderingen zijn zeker van iets latere tijd. Bovenin de koepel vinden we, wel weer in 

Byzantijnse stijl, Christus Pancrator, gezeten op een rijk gedecoreerde troon, tegen een 

amandelvormige omlijsting die wordt ondersteund door twee engelen met duidelijk oosterse 

trekken. Aan de voorkant van de boog boven de apsis zijn in vier medaillons de symbolen 

van de vier evangelisten (leeuw, adelaar, engel en stier) weergegeven, terwijl in het midden 

een tweede Christus Pancrator te vinden is, deze echter op meer klassiek-latijnse wijze 

uitgebeeld. Rechts op de voorwand van de boog is de heilige Nicolaas, bisschop van Myra, 

afgebeeld binnen een architectonische structuur: een boog met palmen, die wordt 

ondersteund door twee smalle zuilen met kapitelen. Dit architectonische element, maar ook 

de typische puntvormige druiventrosdecoratie op de rode mantel, verwijst naar iconische 

afbeeldingen van de kruisvaarders en wordt in verband gebracht met een kunstenaar die 

gewoonlijk wordt aangeduid als de ‘Meester van de Orde van de Tempeliers’: een schilder 

die behoorde tot de orde van de Tempelridders en die, beurtelings actief in Puglia en het 

Heilig Land, in de loop van de 13e eeuw mogelijk een spoor hier in Melfi heeft nagelaten.  

De heilige Margherita, in het Oosten Marina genoemd, werd in 275 geboren in Antiochië, Turkije. Als 
dochter van een priester wordt ze toevertrouwd aan de zorgen van een gouvernante, die in het 
geheim christen is en die Margherita in dat geloof opvoedt. Op een dag wordt ze tijdens een 
wandeling opgemerkt door de Romeinse gouverneur Olarius, die haar probeert te verleiden. 
Margherita, die haar maagdelijkheid aan God heeft opgedragen, wijst hem af. Ze wordt gevangen 
genomen en na diverse martelingen wordt ze op 20 juli 290 onthoofd, 15 jaar oud. Volgens de 
overlevering is ze in haar gevangenschap door de duivel bezocht. In de gedaante van een draak vrat 
die haar op, maar Margherita weet met een kruis zijn buik open te snijden en blijft zo ongedeerd. Om 
die reden wordt Margherita, een van de 14 Santi Ausiliatori (‘Noodhelpers’) beschouwd als 

beschermheilige van de zwangeren.  
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In het midden van het schip, onder het linkerdeel van de middenboog, vinden we de heilige 

Lucia en de heilige Catherina van Alessandrië afgebeeld in een stijl die wel Byzantijnse 

trekken vertoont, maar niet meer typisch te noemen is. Beide figuren zijn alleen 

identificeerbaar dankzij de Latijnse inscripties; elk iconografisch attribuut ontbreekt. Op het 

rechterdeel van de middenboog en de wand daaronder bevinden zich drie afbeeldingen van 

heiligen-martelaren. Deze fresco’s zijn helemaal gespeend van elke Byzantijnse invloed; ze 

zijn niet statisch, maar dynamisch en verhalend, niet formeel maar volks, en de figuren zijn 

teruggebracht tot hun essentie, tot een vluchtige en simpele schets. Met name het fresco van 

de heilige Andrea wijkt erg af van de heersende stijl van die tijd en vertoont karakteristieken, 

die alleen zijn terug te vinden in Duitse miniaturen van de 13e eeuw.  

De eerste kapel links, gewijd aan de aartsengel Michael, is het best bewaard gebleven. De 

kapel bevat overwegend fresco’s van Byzantijnse signatuur. De cultus rond de aartsengel 

Michael is in het gebied van de Vulture wijdverbreid en gaat terug tot de Longobardische tijd, 

toen de bewoners deze aartsengel-strijder tot hun patroon verkozen. De verering van de 

figuur van Michael werd nog sterker na de verovering van Zuid-Italië door de Normandiërs; 

de abdij van Mont Saint Michel in Frankrijk, door de Normandiërs gesticht in 967, was samen 

met die van Monte Sant’Angelo in Puglia het belangrijkste aan Michael gewijde heiligdom in 

Europa.  

De overige fresco’s in de Santa Margherita laten we onbesproken, maar we blijven in de 

kapel van Sint Michael, en concentreren ons verder op het fresco dat aan de bovenzijde van 

de recht tegenover de ingang liggende wand van die kapel is aangebracht. 

De ‘Ontmoeting tussen de Levenden en de Doden’ 

Op die plek vinden we de ‘Ontmoeting tussen de Levenden en de Doden’, de meest 

imposante schildering in de Santa Margherita. De afbeelding is op een strategische plek 

aangebracht, op zo’n manier dat je hem niet kunt missen. Hij valt vrijwel direct in het oog. We 

zien een man, die op zijn door een handschoen beschermde hand een valk draagt, een 

vrouw en een jongeman, 

allen gekleed in een elegant 

jachttenue. Ze worden 

toegesproken door twee 

rechtopstaande skeletten, 

met buiken waarin wormen 

krioelen als teken van 

verrotting. De scène is strak 

onderverdeeld in twee 

stukken: links de drie 

levenden, geschilderd met 

een weelderige rijkdom aan 

details en decoratieve 

elementen; rechts de bleke 

skeletten en profile, zo 

monsterachtig mogelijk 

neergezet, met een wanstaltige gedaante, grote schedels, hoge voorhoofden en overdreven 

kaken met een enorme tandpartij. Ze strekken hun armen uit naar de figuren tegenover hen, 

en het lijkt alsof er een smadelijke lach uit hun mond komt. De mannelijke persoon lijkt nog 
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redelijk onaangedaan onder hun aanblik en wekt zelfs bijna de indruk dat hij zich uitgedaagd 

voelt, maar de vrouw in het midden omarmt moederlijk de jongeman links, die zichtbaar 

schrikt van het tafereel. Het fresco laat twee skeletten zien, maar aangenomen wordt dat 

zich aan de (duidelijk beschadigde) rechterkant oorspronkelijk nog een derde skelet bevond, 

dat verloren is gegaan. Het tafereel heeft een stichtelijke functie en de kijker heeft daar niet 

veel uitleg bij nodig. Intuïtief voel je de waarschuwing voor de vergankelijkheid van het leven. 

Dat is de indringende boodschap die de skeletten, de tot leven gewekte doden, komen 

brengen. 

DE CONCEPTUELE BETEKENIS VAN DE ‘ONTMOETING’8 

Het thema van de dood krijgt in de loop van de 13e eeuw een heel eigen, tastbare 

uitdrukkingsvorm. ‘Macabere’ schilderingen geven op verhalende en verbeeldende wijze 

uitdrukking aan de apocalyptische angsten, die de mens in de eerste eeuwen na het 

millennium in de greep houden, maar er is ook sprake van bewust effectbejag: de mens 

moet herinnerd worden aan de eindigheid van het bestaan en aan de noodzaak van een 

levenswijze, die uitzicht biedt op een gezegend voortbestaan na de dood. Dit thema 

verschijnt voor het eerst in de literatuur, in een Frans gedichtje genaamd Le dit des trois 

moirt et des trois vifs (‘wijs van de drie doden en de drie levenden’)9. Het vertelt over drie 

ridders, die tijdens een jachtpartij stuiten op drie geraamten die hen vermanend toespreken 

over de vergankelijkheid van het aardse leven. De waarschuwing ‘gij zult zijn wat wij zijn’ vat 

de les van de ontmoeting samen.  

Over de oorsprong van het thema bestaan grofweg twee theorieën. Volgens de eerste stamt 

het uit het oosten en is het in het westen beland via franciscaanse paters dan wel – meer 

waarschijnlijk - via de nauwe betrekkingen tussen het hof van Frederik II en de Arabische 

wereld. De tweede theorie houdt het erop, dat het thema in Frankrijk is ontstaan, in de 13e 

eeuw.  

Rond het jaar 1400 zien we in picturale verbeeldingen van de ‘Ontmoeting’ een nieuw 

personage aantreden: een monnik of kluizenaar die als taak heeft om de betekenis van de 

ontmoeting te duiden en op te roepen tot bezinning. Deze nieuwe figuur verbreekt het 

schema van de rechtstreekse dialoog en maakt woorden van de doden overbodig; de 

skeletten maken dan ook plaats voor lijken, die in opeenvolgende stadia van ontbinding in 

opengebroken graven liggen. In de loop van de 15e eeuw maakt het thema van de 

‘Ontmoeting’ plaats voor de danse macabre en schilderingen die vaak de titel ‘Triomf van de 

dood’ dragen. Aan de benamingen als zodanig moet men niet teveel waarde hechten; het 

gaat om theoretische classificaties, die in de praktijk nogal eens door elkaar worden gebruikt. 

In bijlage 1 zijn enkele voorbeelden opgenomen van schilderingen die achtereenvolgens 

aangeduid worden met ‘Ontmoeting tussen Levenden en Doden’ en ‘Triomf van de Dood’. 

Merendeels betreft het Italiaanse werken. In het 14e-eeuwse tafereel van de ‘Ontmoeting’ in 

de Abdij van Vezzolano (Piemonte) zien we de bemiddelende monnik afgebeeld. Duidelijk is 

ook, dat de versies van de ‘Triomf van de Dood’ van iets later datum zijn. Een belangrijk 

verschil ten opzichte van de klassieke ‘Ontmoeting’ is, dat in de versies van de ‘Triomf’ het 

sjabloon van de drie edelen niet meer voorkomt: alle bevolkingsgroepen, ongeacht rang of 

stand, zijn deelgenoot geworden van de confrontatie met de Dood.  

                                                           
8
 De tekst van het eerste deel van deze paragraaf is gebaseerd op Moscaritolo en Levita, 2012 

9
 Dit is waarschijnlijk onjuist; zie noot 13 
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Umberto Eco zegt het volgende hierover

10
: 

 
De heilige mocht dan blijmoedig op zijn dood wachten, maar dat kan beslist niet gezegd worden van 
de grote schare zondaars. Het was dan ook niet zozeer zaak hen op te roepen sereen het 
stervensmoment af te wachten, als wel hen te wijzen op de nabijheid daarvan, zodat ze op tijd 
berouw konden tonen. En daarom waren zowel de preek als de afbeeldingen op gewijde plekken 
bedoeld om hen te herinneren aan de nabijheid en onafwendbaarheid van de dood, én om hun angst 
voor hellepijnen aan te wakkeren. 
Omdat de mensen in de Middeleeuwen korter leefden dan tegenwoordig en vaak ten prooi vielen aan 
pest of schaarste en er bovendien voortdurend oorlogen woedden, was de dood alom aanwezig. Dat 
is tevens de reden dat de dood in de Middeleeuwen weliswaar een droevige aangelegenheid was, 
maar daarnaast ook iets vertrouwds had, een vast personage in het theater van het leven. In de 
literatuur duikt in de 12e eeuw voor het eerst het thema van de triomf van de dood op, in Verzen van 
de dood van Hélinant van Froidmont, waarna we het ook terugvinden in variaties op het poëtische 
thema van het ubi sunt (waar zijn de mooie vrouwen, de schitterende steden van eertijds, alles is 
verdwenen…). Ook op vele frescocycli, bijvoorbeeld op de muren van het Camposanto in Pisa, wordt 
de Triomf van de Dood verbeeld. En als in Rome een condottiere zijn zegetocht maakte, zat er 
steevast een dienaar bij hem in de wagen die hem als een soort memento mori bij voortduring 
toevoegde: “onthoud dat je een mens bent”. Dit zijn de modellen voor een Triomfen-literatuur (zie 
bijvoorbeeld Petrarca) waarin altijd óók sprake is van een Triomf van de Dood, die zegeviert over elke 
menselijke ijdelheid, over de tijd en de roem. De Triomf van de Dood wordt tevens gekoppeld aan het 
visioen van het Laatste Oordeel, een andere waarschuwing voor de gelovige, en tevens een 
inspiratiebron voor het theater en voor het carnaval. 
In andere, verluchte, verhalen zien we drie ridders die in een bos drie skeletten ontmoeten, de 
spiegels van de nabije toekomst die ons allen wacht (onder de illustratie staat “Wij waren ooit zoals 
jullie nu zijn, jullie zullen worden zoals wij nu zijn!”). Soms ook stuiten ze op een lichaam in staat van 
ontbinding of herinnert een monnik hen aan het lot dat hen wacht.  
Ook veel fresco’s zijn aan dit thema gewijd, zoals De ontmoeting van de drie levenden en de drie 
doden (14e eeuw) in de abdij van Santa Maria in Vezzolano, de Strijd tussen de drie levenden en de 
drie doden (15e eeuw) in de sacristie van de San Luca-kerk in Cremona, of het fresco op de 
voorgevel van het Oratorio dei Disciplini in Clusone (15e eeuw), waarop de thema’s van de Triomf 
van de Dood en de dodendans worden verenigd.  
In later eeuwen, wellicht ten tijde van de eerste anatomische lessen aan de universiteiten, maakt het 
carnavaleske van de triomf plaats voor een minutieuze en gruwelijke beschrijving van de 
stuiptrekkingen in de doodsstrijd of van een lichaam in ontbinding zoals te vinden is in de 
penitentieliteratuur (bijvoorbeeld Sebastiano Pauli). In de hedendaagse literatuur, tenslotte, zijn 
onnoemelijk veel variaties op het thema van de triomf van de dood te vinden, denk bijvoorbeeld aan 
Baudelaire en, recenter, DeLillo. 
Een andere vorm van doodsverheerlijking, in de hoge én de lage cultuur, is de dodendans, oftewel de 
danse macabre die plaatsvond op gewijde plekken en op kerkhoven. De etymologie van het woord 
macabre staat niet helemaal vast (wellicht is het afkomstig uit het Arabisch of het Hebreeuws, wellicht 
ook van een eigennaam als Macabré), en waarschijnlijk is de rite ontstaan ten tijde van de gruwelen 
van de Zwarte Dood in de 14e eeuw, en dan niet zozeer om de panische angst te voeden voor wat 
de mens eventueel te wachten staat, als wel om die angst uit te bannen en met vertrouwen het einde 
tegemoet te kunnen zien. In de dans figureren pausen, keizers, monniken en jonge meisjes, die 
allemaal samen dansen, onder leiding van skeletten – een verheerlijking van de vergankelijkheid van 
het leven en de nivellering van rijkdom, leeftijd en macht. Een van de oudste afbeeldingen ervan 
stamt uit 1424 en bevond zich ooit op het in 1786 ontmantelde Parijse Kerkhof der Onschuldigen; nu 
is deze afbeelding alleen nog als gravure te koop.  
In de Renaissance verschijnt een serie boekjes met verschillende gravures van de dodendans. De 
beroemdste zijn die van Hans Holbein, gravures die tot op de dag van vandaag worden 
gereproduceerd: een hele reeks dagelijkse of bijbelse taferelen waarin een of meerdere skeletten de 
menselijke protagonisten vergezellen om hen eraan te herinneren dat de altijd wachtende dood 
onlosmakelijk verbonden is met het menselijk bestaan.  
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 Eco, 2007, pagina 62 t/m 67 
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Bertoni11, die het onderwerp vooral benadert vanuit de literatuur en de verbindingen tussen 
literatuur en beeldende kunst, wijst op wat hij noemt het aristocratisch karakter van de 
‘Ontmoeting’. De verbeelding van het thema plaatst ons middenin de feodale structuur van 
de middeleeuwse samenleving: de drie levenden (het zijn er altijd drie12, volgens Bertoni) zijn 
in de regel adellijke heren, nooit personen die lager in de maatschappelijke orde geplaatst 
zijn. Een van hen heeft altijd een valk op zijn hand – als om de status van de desbetreffende 
persoon te symboliseren, maar wellicht ook om te suggereren dat de ontmoeting toevallig 
plaatsvond, tijdens een wandeling of een buitenrit. Het motief van de valk is altijd aanwezig, 
zelfs op afbeeldingen die miniaturisten maakten bij gedichten over de ‘Ontmoeting’, terwijl in 
het gedicht zelf helemaal geen valk voorkomt. Baudoin de Condé, literair actief tussen 1240 
en 1280, is de auteur van de oudste bekende tekst13 over de ‘Ontmoeting van de drie 
Levenden en de drie Doden’. In deze ‘wijs’ wordt met geen woord gerept over een valk, en 
toch werd die door de miniatuurschilder toegevoegd. In de enige Italiaanse tekst die ons is 
overgeleverd aangaande de ‘Ontmoeting’ wordt uitdrukkelijk weer wèl gesproken over een 
valk. Hoe het ook zij, zowel de schrijvers als de miniatuurschilders waren het er blijkbaar 
over eens, dat de ‘drie levenden’ op de hoogste trede van de feodale ladder stonden. De 
schrijvers konden het zich permitteren om de valk achterwege te laten, aangezien zij andere 
beschrijvende middelen tot hun beschikking hadden om de aristocratische status van de 
levende personen te verduidelijken, echter voor de schilders was de valk een welkom detail 
met behulp waarvan de sociale klasse kon worden weergegeven.  
De danse macabre, aldus nog steeds Bertoni, heeft een ander karakter, omdat daarin alle 
sociale klassen vertegenwoordigd zijn. De boodschap van deze metafoor is dus: iedereen, 
de hele mensheid moet sterven. De dood wacht niet alleen op de edelen en de rijken, maar 
ook op de armen, op het gewone volk en op de slechteriken. Het individu verdwijnt naar de 
achtergrond en figureert hooguit nog als representant van een bepaalde groep.  
De legende van de drie levenden en de drie doden was in Italië, anders dan in Frankrijk, 
veeleer een onderwerp voor de beeldende kunst dan voor de literatuur, een thema dat meer 
geliefd was bij schilders dan bij schrijvers of dichters, en dat uiteindelijk zijn ontknoping vond 
in de danse macabre.  
 
DE DISCUSSIE OVER DE REPRESENTATIE IN DE ‘ONTMOETING TUSSEN DE 
LEVENDEN EN DODEN’ IN DE SANTA MARGHERITA14 
 
Guarini, die de grotkerk van Santa Margherita ‘herontdekte’ in 1899, plaatste de oorsprong 
van de ‘Ontmoeting van de Levenden en de Doden’ in de 14e eeuw en zag een verband 
tussen dit werk en de afbeelding van de drie martelaren op het rechterdeel van de  
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 Bertoni, 1926, pagina 133 t/m 155 
 
12

 De over het thema geraadpleegde bronnen over het onderwerp geven geen verklaring voor het feit, dat er 
steeds (?) sprake is van een drietal; zoals we gezien hebben laat ook het fresco in de Santa Margherita drie 
doden en drie levenden zien. Wellicht heeft dit te maken met de christelijke traditie om God voor te stellen als 
een drie-eenheid. Drie is ook het getal van de volheid, de volledigheid. In veel bijbelse en middeleeuwse 
verhalen wordt een gebeurtenis die zich drie keer voltrekt als teken van God gezien.  
 
13

 Voor zover ik kan nagaan klopt dit niet. Eco (zie het kader op pag. 13) noemt een eerder werk en verwijst 
daarbij naar Les vers de la Mort, van Hélinant, een cisterciënzermonnik uit de Abdij van Froidmont. Dit werk is 
geschreven tussen 1194 en 1197 (tijdschrift Tiecelijn, jaargang 19, pag. 411). Bertoni geeft overigens op pag. 
136 van zijn boek ook zelf aan te vermoeden, dat er werk is van vóór Baudoin de Condé. 
 
14

 De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: 
- Moscaritolo en Levita, 2012  
- Cici, 2011, pag. 26 en 27 



15 
 

 
 
middenboog15. Bologna schrijft in ieder geval de ‘Ontmoeting’ toe aan een Catalaanse 
meester en dateert het werk op 129016. Deze onderzoeker wijst tevens op de lelies die zijn 
aangebracht op de jagerstasjes: volgens hem representeren deze het wapen van het 
koningshuis van Anjou (vanaf 1266 het regerend huis in Zuid-Italië). Vivarelli wijst de 
‘Ontmoeting’ en de afbeelding van de drie martelaren toe aan één en dezelfde artiest. Al 
deze auteurs gaan er dus vanuit, dat er tenminste twee verschillende schilders in de Santa 
Margherita aan het werk zijn geweest, en dat de “Ontmoeting’ (en waarschijnlijk de fresco’s 
van de drie martelaren) toegeschreven moet worden aan een (Spaanse?) kunstenaar die 
niet voor de overige, inderdaad duidelijk veel meer Byzantijns gestileerde afbeeldingen 
getekend heeft.  
 
De meest spraakmakende theorie met betrekking tot de ‘Ontmoeting’ is, meer recent, die van 
Capalbo17. Hij dateert het werk op 1240-1250 en meent tevens, dat de afgebeelde groep van 
‘levenden’ gevormd wordt niet door anonieme personen, maar door de keizerlijke familie, 
gehuld in valkenierskledij: het zou gaan om Frederik II, diens derde vrouw Isabella van 
Engeland en de zoon uit het tweede huwelijk van Frederik, Corrado (Duits: Conrad). Volgens 
Capalbo is de grotkerk gebouwd ten tijde van de heerschappij van Frederik, en hij 
beargumenteert dit onder meer door te wijzen op de aanwezigheid van een zogenaamde 
arco moresco (letterlijk: Moorse boog; hiermee wordt een hoefijzervormige boog bedoeld) in 
de grot. Deze boogvorm werd wijd en zijd toegepast in de tijd van de Hohenstaufer-dynastie 
en raakte in onbruik met het aantreden van de Anjou.  
Capalbo wijst verder op verschillende elementen in de afbeelding zelf. De rode baard van de 
mannelijke figuur, de purperkleurige en met hermelijnbont afgezette mantel en het oosterse 
zwaard refereren zijns inziens aan Frederik II. De vrouw naast hem is blond en heeft blauwe 
ogen, hetgeen duidt op een noordse afkomst. Ook de jongeman, die Corrado IV zou moeten 
zijn, is blond, net als zijn broer Manfred, van wie we een beschrijving kennen van de hand 
van Dante. De drie figuren hebben een jagerstas bij zich waarop een achtbladige bloem is 
aangebracht, en een driepuntige iris (een koninklijk symbool). De lelie (en hiermee reageert 
Capaldo op Bologna) diende niet alleen als symbool van het huis van Anjou, maar ook van 
het huis van de Hohenstaufer. De achtbladige bloem zou tevens een verwijzing zijn naar de 
esoterische symboliek rond het getal acht, het getal dat Frederik zo fascineerde en dat 
onlosmakelijk met hem verbonden is. Men hoeft slechts te denken aan het beroemde kasteel 
Castel del Monte (waarover later), met zijn achthoekige plattegrond en zijn achthoekige 
torens, dat Frederik in Puglia liet bouwen. De keizer werd bovendien gekroond in Aken, in de 
achthoekige kapel van Karel de Grote, en kreeg daar een achthoekige kroon opgezet. Een 
ander argument leidt Capalbo af uit de functie, het doel van de afgebeelde ontmoeting: de 
boodschap van de schildering, de herinnering aan de vergankelijkheid van het aardse leven, 
krijgt een maximaal effect als hij (ook) betrokken wordt op de allermachtigsten. Zelfs de 
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 Zie pagina 11 
16

 Een bibliografie van de relevante artikelen van Bologna en de hierna aangehaalde Vivarelli is te vinden in Cici, 
2011, pag. 28 
17

 Aangehaald door Moscaritolo en Levita, 2012 en Cici, 2011, pag. 26 en 27; zie ook de bibliografie in Cici, 2011 
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keizer is sterfelijk en zal zich hierna moeten verantwoorden! Capalbo is zo zeker van zijn 
zaak, dat hij het voor mogelijk houdt dat Frederik op het fresco levensecht is afgebeeld, zeg 
maar geportretteerd.  
Volgens Capalbo is het fresco geschilderd tussen 1235 en 1241 (met andere woorden, 
tijdens het leven van Frederik II). Hij verschilt hierin van mening met andere onderzoekers, 
onder wie Bologna, die meer geneigd zijn om het werk te plaatsen in de laatste twee 
decennia van de 13e eeuw. Op dat moment waren de Hohenstaufer al opgevolgd door de 
(Franse) Anjou en waren de omstandigheden voor verspreiding van het thema van de 
‘Ontmoeting’ naar Zuid-Italië gunstiger.  
Cici18 voert in zijn publicatie nog andere ondersteunende argumenten aan ten gunste van de 
theorie van Capalbo, door niet alleen te attenderen op fysieke eigenschappen van de drie 
afgebeelde figuren, maar vooral ook op de valk. Het staat vast, dat Frederik II een 
hartstochtelijk valkenier was. Cici benadrukt echter het hypothetische karakter van de stelling 
van Capalbo en brengt in herinnering, dat de aanwezigheid van de lelie als heraldisch 
symbool als zodanig niets zegt: dat symbool werd door legio vorstenhuizen en 
aristocratische geslachten gebruikt. 
Wat de achtbladige bloem betreft vond ik op de website 
http://wwwbisanzioit.blogspot.nl/2014/08/la-chiesa-rupestre-di-smargherita-melfi.html (bij de 
tekst staat geen auteur vermeld) een mogelijk interessant gegeven dat ik bij andere auteurs 
niet tegenkwam: dat motief komt namelijk ook voor op de boord van het kleed waarin 
Frederik II begraven is (zie de afbeelding hiernaast). 
 
Over één ding is iedereen het eens, namelijk dat de 
‘Ontmoeting’ in de Santa Margherita de oudste van Italië 
en een van de oudste van Europa is, en het thema 
verbeeldt in zijn oorspronkelijke en pure vorm. 
 
WEL OF NIET FREDERIK II? 
 
De kwestie die als een soort quizfinalevraag blijft hangen betreft het dispuut over de identiteit 
van de drie personen die op de ‘Ontmoeting’ zijn afgebeeld. Voor Nederlandse begrippen is 
dit misschien een wat academisch of zelfs triviaal vraagpunt. Frederik II is in Nederland 
weinig bekend. In Duitsland en Italië echter geldt Frederik als een van de hoofdfiguren uit de 
geschiedenis van de Middeleeuwen, en in die landen zijn bibliotheken volgeschreven over de 
man. Zou het inderdaad zo zijn, dat de ‘Ontmoeting tussen de Levenden en de Doden’ in de 
Santa Margherita het keizerlijk gezin representeert, dan mag dat zeker in de Duitse en 
Italiaanse context heel bijzonder heten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Cici, 2011, pagina 26 en 27 

Frederik II geldt als een van de meest prominente vorsten van de Middeleeuwen. Door zijn tijdgenoten 
werd hij ‘stupor mundi’ genoemd: hij die de wereld versteld doet staan. Met zijn onorthodoxe, verlichte 
manier van denken was hij zijn tijd ver vooruit – en dat bracht hem als vanzelfsprekend ook in conflict 
met andere machthebbers. Frederik was een omstreden man en werd bewonderd, vereerd, gevreesd 
en verketterd. Zijn tegenstanders noemden hem de Antichrist of het Beest uit de Apocalyps en 
verspreidden, om hem in diskrediet te brengen, de meest gruwelijke geruchten over zijn persoon. 
Behalve koning en keizer door afkomst was Frederik staatsman, geleerde en wetgever. Een rationele 
en efficiënte bestuurder, on-eigentijds in zijn verhouding met de islam, geheel in de tolerante traditie 
van zijn voorouders. Zijn onafhankelijke manier van denken leverde hem driemaal een 
excommunicatie op.  
Frederik was een erudiete man, bedreven in de wiskunde en de natuurkunde, had een grote 
belangstelling voor geschiedenis, architectuur en krijgskunde en was een groot bewonderaar van de 
klassieke oudheid. Hij schreef, tekende, zong en componeerde, was een fervent en kundig 
beoefenaar van de valkerij en had een grote talenkennis. Frederiks Wetten van Melfi worden 
beschouwd als voor die tijd ongekend verlicht. (Bron: Dijkhuis, 2015) 
 

http://3.bp.blogspot.com/-V2y9THsoHvQ/VAAL1Mr3iVI/AAAAAAAAKSg/gPKEd1xnmig/s1600/tunica+Federico+II.jpg
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Over Frederik II19 als persoon en over zijn uiterlijk is, juist 
omdat hij bij leven al legendarisch was, veel meer bekend 
dan van andere vorsten uit die tijd. Voor het begrijpen en 
waarderen van de verschillende theorieën rond de 
‘Ontmoeting van de Levenden en de Doden’ in de Santa 
Margherita is het belang om hier kort op in te gaan. Frederik 
was een man van gemiddelde lengte en had een tenger 
postuur, maar hij was krachtig gebouwd en gespierd. Hij had 
een vol, open gezicht met heldere, blauwgroene ogen en een 
volle bos lang, roodblond haar. Hij droeg geen baard.  
Er is, op een enkele mogelijke uitzondering na, geen enkele 
beeltenis van Frederik II bewaard gebleven waarvan met 
zekerheid gesteld kan worden, dat hij getrouw is. Dit is vooral 
te wijten aan de moeite die de Kerk zich getroostte om alles 
wat aan hem kon herinneren van de aardbodem te laten 
verdwijnen. Soms zat de geschiedenis niet mee. Zo heeft 

boven de toegangspoort van het brugkasteel van Capua een meer dan levensgroot beeld 
van de keizer gestaan. Waarschijnlijk is dit beeld de meest 
natuurgetrouwe weergave van Frederik geweest, echter alleen 
de romp is bewaard gebleven: de kop werd in 1799 door Franse 
troepen in de rivier gegooid. Volgens sommige historici is het 
rond 1225 vervaardigde ruiterbeeld in de Dom van Bamberg 
een beeltenis van Frederik (zie foto hiernaast). 
 
De vraag is of afbeeldingen van de keizer, in welke vorm dan 
ook, ons verder zouden hebben geholpen. In de artistieke 
traditie van de 13e eeuw was het niet gebruikelijk om personen 
natuurgetrouw af te beelden. Als men een persoon wilde 
uitbeelden, dan deed men dat gewoonlijk niet door een 
realistische weergave van iemands uiterlijk, maar door met 
behulp van symbolen zijn of haar functie weer te geven. 
 
Het is onwaarschijnlijk, dat de maker van de ‘Ontmoeting’ de bedoeling heeft gehad – áls hij 
al de keizer heeft willen weergeven – om Frederik II op natuurgetrouwe wijze te portretteren. 
In principe zou hij daartoe wel de mogelijkheid hebben gehad; immers het staat vast, dat de 
keizer regelmatig in Melfi is geweest20, dus men mag aannemen dat de lokale bevolking 
Frederiks uiterlijk kende. Maar zelfs al zou het om een realistische of realistisch bedoelde 
verbeelding gaan, dan nog is dat bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet vast te stellen.  
 
We zijn dus aangewezen op een interpretatie van de verschillende elementen van het fresco 
zelf. Allereerst valt dan op, dat de schilder een groep van man, vrouw en kind/jongeman 
heeft afgebeeld als vertegenwoordigers van de ‘drie levenden’. Dit is opmerkelijk, omdat in 
de klassieke weergave, zowel in de literatuur als in de schilderkunst, de levenden steeds 
gerepresenteerd worden door drie mannelijke edellieden. Zoals we gezien hebben wijst ook 
Bertoni hierop. Ik ben in geen enkele andere versie van een ‘Ontmoeting van de drie 
Levenden en de drie Doden’ een voorbeeld tegengekomen van een vergelijkbare 
groepssamenstelling. Het ligt dus voor de hand om te concluderen, dat de maker van het 
fresco in de Santa Margherita een specifieke intentie gehad heeft om in plaats van het drietal 
ridders een echtpaar met kind als vertegenwoordiger van de levenden weer te geven.  
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 Dijkhuis, 2015 
20

 In ieder geval in het begin van de jaren dertig van de 13
e
 eeuw; bron: Dijkhuis, 2015 

Buste, mogelijk van Frederik II, in 

het kasteel van Barletta (Puglia) 
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Wat de fysieke kenmerken van het drietal betreft springt vooral de vrouwelijke figuur in het 
oog: zij is overduidelijk blond en heeft blauwe ogen, hetgeen erop duidt dat de schilder een 
vrouw van noordelijke afkomst heeft willen weergeven. De andere twee figuren zijn mijns 
inziens minder typisch te kwalificeren in termen van 
noordelijk, zuidelijk of oosters. Het baardje van de 
mannelijke figuur is een moeilijk te duiden motief. Volgens 
Dijkhuis21 blijkt uit kronieken en verslagen van destijds, dat 
Frederik geen baard droeg. Dit gegeven pleit dus tegen de 
theorie van Capalbo. De vraag is echter of we veel waarde 
moeten hechten aan dit detail. Het is heel goed mogelijk dat 
de schilder vond, dat de baard als attribuut bij een 
koninklijke persoon hoorde. Er zijn ook andere beeltenissen 
van Frederik bewaard gebleven waarop hij met baard wordt 
weergegeven, nota bene in zijn eigen Valkenboek (zie 
afbeelding hiernaast). 
  
De kleding is wel weer veelbetekenend. De volwassen man 
en de jongeman zijn gehuld in purperen kledij en ook het 
bovenste deel van het kleed van de vrouw is purperkleurig. 
Purper, een buitengewoon kostbare (verf)stof, was ten tijde van de Romeinse keizers en 
later in de Middeleeuwen, zeker in het Byzantijnse Rijk, voorbehouden aan koninklijke en 
keizerlijke figuren. Aangenomen mag dus worden, dat de maker van het fresco in ieder geval 
een koninklijke familie als object van zijn ‘Ontmoeting’ heeft gekozen.  
 
Dan is er de kwestie van de valk. Het staat vast, dat Frederik II een hartstochtelijk valkenier 
was; hij heeft er zelfs een boek over geschreven: De arte venandi cum avibus,  ‘Over de 
kunst om met vogels te jagen’. Aan de andere kant is het motief van de valk in de 
Middeleeuwen ook een ‘gewoon’ symbool van de aristocratische klasse. Bertoni wijst erop, 
zoals eerder vermeld op pagina 14, dat miniatuurverluchtingen bij gedichten, die de 
‘Ontmoeting’ als thema hebben, standaard de valk als symbool van het ridderschap laten 
zien, al speelt de vogel zelf geen rol in het verhaal. De aanwezigheid van een valk op de 
hand van de manspersoon kan, op zichzelf beschouwd, dus moeilijk als onderscheidend 
argument dienen.  
 
Het meest intrigerend is misschien wel het aspect van de (achtbladige) bloem. Wat de 
verschillende auteurs schrijven over de bloemmotieven en op welke elementen in het fresco 
zij dan doelen is niet steeds even duidelijk. De een heeft het over een lelie, de ander over 
een iris of een lotusbloem, en sommige zien meerdere bloemen. Mede door de slechte 
kwaliteit van de beschikbare foto’s is niet goed te achterhalen, hoe de diverse opvattingen 
geduid moeten worden. Duidelijk te zien is wel, dat op tenminste twee jagerstasjes een 
bloemvorm voorkomt die uit acht blaadjes bestaat, een vorm dus die overeenkomt met de 
figuur op het grafkleed van Frederik II. We weten zeker, dat Frederik een buitengewone 
interesse had niet alleen voor de wiskunde en de getallenleer, maar ook voor de mystieke en 
transcendente betekenis van getallen. Hij was bevriend met Fibonacci, ook genaamd 
Leonardo van Pisa, de grootste wiskundige uit de Middeleeuwen. Het getal acht stond voor 
de middeleeuwer voor de hemel, voor de eeuwigheid en de wederopstanding22; het is ook 
een zogenaamd Fibonacci-getal. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat Frederik bijzonder 
gehecht was aan het getal acht; dat blijkt met name uit de bijzondere bouw van het Castel 
del Monte, dat door Dijkhuis ‘een aan de wiskunde gewijde tempel van symmetrie, waarin 
geografie, astronomie en geometrie samenkomen’ wordt genoemd (zie de plattegrond op de 
volgende pagina ). Het voert te ver om in dit bestek uitvoerig op het fenomeen van het getal 
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 Dijkhuis, 2015, pag. 32 
22

 Voor de goede verstaander: deze symbolische betekenis is wel heel frappant in relatie met het thema van de 
‘Ontmoeting tussen de Levenden en de Doden’! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frederick_II_and_eagle.jpg
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acht in relatie met Frederik II in te gaan (er zou een afzonderlijk werkstuk aan gewijd kunnen 
worden); wie zich hier verder in zou willen verdiepen kan kennisnemen van de hoofdstukken 
in het werk van Dijkhuis, die aan Fibonacci en het Castel del Monte gewijd zijn. 
Bloemen, kastelen – het lijkt wilde fantasie en het kan allemaal toeval zijn, maar soms wordt 
het toeval ook zo onwaarschijnlijk, dat het geen toeval meer kan zijn. Wie zal het zeggen?  
 
Samenvattend: de hypothese van Capalbo is, zoals 
ook Cici aangeeft, nogal speculatief. Er is niet echt 
overtuigend bewijs voor te vinden. Al met al ben ik 
toch wel geneigd om Capalbo het voordeel van de 
twijfel te geven. Mijn belangrijkste aarzeling ligt in de 
vraag, of een eenvoudige schilder, waarschijnlijk een 
tijdgenoot van Frederik II, het zou aandurven de grote 
keizer zo confronterend af te beelden in een 
ontmoeting met de Dood. Anders gezegd: of hij de 
moed zou hebben om ook de allermachtigste onder de 
stervelingen voor te houden, dat hij eindigt als ieder 
ander mens. De vraag of dit, in de omstandigheden 
van die tijd, al of niet een waagstuk was, kan ik zonder 
verder onderzoek niet beantwoorden. Als hij bewust 
gekozen heeft voor Frederik en zijn gezin, dan heeft 
hij het meest krachtige beeld neergezet dat rond zijn thema in die tijd denkbaar was. 
 
De enige die weet wat hij heeft willen schilderen is de schilder zelf, en die is dood. Misschien 
wilde hij een willekeurige, anonieme koninklijke familie onderdeel maken van zijn thema en 
zat Frederik alleen ergens ver in zijn achterhoofd. Zo kunnen we eindeloos blijven relativeren 
en speculeren. Er zijn en blijven raadsels, en dat is goed. Er moeten raadsels blijven.  
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BIJLAGE 1: VAN ‘ONTMOETING’ NAAR ‘TRIOMF’ 
 
 

 

De ontmoeting van de drie levenden en de drie 

doden, 14e eeuw, abdij van Santa Maria in 

Vezzolano (Piemonte) 

De ontmoeting van de drie levenden en de 

drie doden, circa 1260, Dom van Atri 

(Abruzzo) 

Triomf van de dood, circa 1450, Palazzo 

Abatellis, Palermo (Sicilië) 

Triomf van de dood, 1485, Oratorio dei Disciplini, 

Clusone (Lombardia) 

Triomf van de dood, Pieter Breughel de Oude, 

1562, Museo del Prado 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Incontro_dei_3_vivi_e_dei_3_morti_(1260_circa).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ZkIHdn7CZK8/U8VSsqFW8_I/AAAAAAAACII/Ji7U_OFRjfw/s1600/3376573271_a487b8a091.jpg
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BIJLAGE 2: fragment van het verslag van een reis door Zuid- Italië; dag 19, in Melfi 

 

Ontbijten in m’n eentje is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld geworden. De 

mevrouw van het hotel (laat ik haar, naar de naam van het hotel, verder maar Maria 

noemen) is heel vriendelijk en doet haar best om alles naar mijn zin te maken. 

Vandaag ga ik naar Melfi, en afhankelijk van hoe het daar loopt misschien nog ergens 

anders heen. Na de lichte stress van gisteren wil ik het ‘n beetje rustig aan doen, zeker met 

de hitte die nu begint toe te slaan. Die brengt me er ook toe om over te stappen op andere 

kledij, korte broek en T-shirt. Ik hou niet van toeristische outfit, zeker niet als ik me in een 

stad moet laten zien, maar het is zaak economisch om te gaan met de spullen die ik bij me 

heb (slechts één koffer voor zes weken!).  

In Melfi loop ik vanaf een parkeerplaatsje een willekeurige straat in. Al gauw wordt duidelijk, 

dat Melfi geen overzichtelijke plaats is; eerder een willekeurig gegroeide, wat amorfe 

verzameling van op een bult gelegen straatjes en steegjes. Het ziet er allemaal nogal 

rommelig uit. Pas later begrijp ik dat het stadje zwaar getroffen is door verwoestingen in 

WOII. Overzichtelijk of niet, de duomo uit de 12e eeuw, oorspronkelijk gebouwd in 

Normandische stijl, komt als vanzelf op m’n pad. De toren is nog authentiek, maar de gevel 

heeft een lichte barokspoeling ondergaan, net als het interieur. De onbedwingbare neiging 

om kerken te transformeren, vaak met bedroevend resultaat, was niet altijd ingegeven door 

ongelukkige wisselingen van smaak, maar hing – zoals hier – soms ook samen met 

noodzakelijk herstel na een aardbeving of een andere ramp.  

Binnen zijn een paar vrouwelijke vrijwilligers bezig met het bezemen van de vloer. Andere 

dames dragen fris gewassen en gesteven priestergewaden aan. Ze nemen me ietwat 

wantrouwig op. 

Naast de kerk ligt een enorm bisschoppelijk paleis, waarin een museo diocesano is 

gevestigd. Honderd meter daarachter ligt een museo civico. En dan is er in het kasteel ook 

nog eens een belangrijk museum. Let wel, de eenvoudige en nauwelijks bekende 

provincieplaats Melfi telt 15.000 inwoners. En dan heeft een stadje als Venosa, wat 

verderop, weer z’n eigen museale schatten. 

Op een pleintje loop ik toevallig tegen het kantoor van de pro loco op. Hier zou ik me moeten 

melden als ik de chiesa rupestre (grotkerk) van Santa Margherita zou willen zien, vertelde 

Maria me gisteren. In het hotel lag ook een brochure van dat kerkje. De foto’s brachten gelijk 

m’n hoofd op hol, maar om een of andere reden dacht ik dat die pro loco vast niet te vinden 

zou zijn, of zou lijden aan chronische sluiting, of dat het anderszins wel te ingewikkeld zou 

zijn om die grotkerk te zien te krijgen. Binnen vraag ik een plattegrondje van de stad en na 

wat heen-en-weer-gepraat informeer ik langs mijn neus weg hoe ik de grotkerk kan 

bezichtigen. De mevrouw aan de balie kijkt me enigszins verbaasd aan en vraagt met 

hoeveel personen ‘we’ zijn. U bent alleen? Even is het stil. Nou ja, enfin, het zou vanmiddag 

wel kunnen. We spreken af om drie uur, bij het kantoortje, en als zij niet zelf mee kan gaan 

komt haar man wel.  

Er valt nu wat tijd te overbruggen en die kan ik mooi benutten om het kasteel annex museum 

te bezichtigen. Hoewel het kasteel op het hoogste punt van de stad ligt lukt het me niet om 
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het te traceren vanuit de stratenwirwar in het centrum van Melfi. Ik heb ook geen idee hoe 

ver het is, dus neem ik maar de auto maar - volkomen overbodig, want het ritje is niet 

noemenswaard. 

Het kasteel heeft een rijke historie. De oorspronkelijke vesting is gebouwd door de 

Normandiërs. In de 11e eeuw zijn er vier pauselijke concilies gehouden. Twee eeuwen later 

is het complex aangepast door Frederik II, die hier zijn “Costitutiones Regni” heeft 

uitgevaardigd. Deze Frederik, kleinzoon van Frederik Barbarossa en keizer van het Heilige 

Roomse Rijk, heeft de bouw van dozijnen kastelen op zijn naam staan, waaronder de nodige  

in het zuiden van Italië, met Castel del Monte in Puglia als hoogtepunt. Ik heb hem al eerder 

ontmoet en de komende weken zal ik hem nog vaker tegenkomen. Tot m’n verrassing 

herbergt het kasteel ook “kamers van de Doria”. De geschiedenis wil namelijk dat deze 

signori uit Genua – toch bepaald een eind hiervandaan – Melfi en omliggend gebied ooit 

cadeau hebben gekregen van een of andere paus. Een groot deel van de binnenplaats van 

het oorspronkelijke kasteel hebben ze gebruikt voor de bouw van een apart paleis, zeg maar 

een paleis binnen een kasteel. 

Het bouwwerk zelf is best indrukwekkend, maar ik ben toch vooral gekomen voor de 

huurder, het Museo Archeologico Nazionale. In de grote hal zit een man achter een soort 

kampeertafeltje, zo’n vouwding met formicablad; samen vormen man en tafel de biglietteria. 

Hoe eenvoudig de uitrusting ook is, de aanschaf van een entreebiljet vormt in de zuidelijke 

streken van Italië, zo leer ik langzamerhand, een gewichtige aangelegenheid die veel 

ambtelijke nauwkeurigheid vergt. Na enkele inluidende schermutselingen gaat een 

stempeldoosje open en vervolgens worden op bedachtzame wijze drie stempels op het ticket 

geplaatst. Het deel dat voor de gast bestemd is wordt voorzichtig afgescheurd. Tot slot moet 

het stempeldoosje zorgvuldig gesloten worden alvorens het kaartje aan de bezoeker 

overhandigd kan worden. Zijn deze veeleisende handelingen eenmaal voltooid, dan kan de 

ambtenaar in kwestie energie gaan verzamelen voor dezelfde procedure ten overstaan van 

een volgende bezoeker. 

Van een onbekend museum weet je nooit wat je ervan mag verwachten, maar vandaag heb 

ik geluk. Wat een fantastische collectie. Aardewerk, bronzen voorwerpen, sieraden, alles van 

topkwaliteit – en dat betreft niet alleen de perfecte conditie van de meeste objecten, maar 

ook hun esthetische kwaliteit. Het materiaal, merendeels uit de 7e tot de 4e eeuw voor 

Christus, is afkomstig uit een hele reeks opgravingen die de afgelopen decennia in de 

omgeving van Melfi is uitgevoerd. Deels gaat het om italische voorwerpen, deels om griekse 

en zelfs etruskische. De oorspronkelijke bewoners van de streek, de Dauni, hadden net als 

de Lucani (zuidelijker in Basilicata) veel contact met de Grieken en hun koloniën in Zuid-

Italië. Als je bedenkt dat het materiaal uitsluitend uit de directe omgeving van de Vulturne 

komt, dan is bijna niet te bevatten hoe in die tijd, in zo’n kleine streek in het binnenland, zulke 

concentraties van kostbaarheden aanwezig konden zijn. In Nederland denkt bijna iedereen, 

dat Italië zijn beginpunt had met de Romeinen, maar dat is echt een misvatting. 

De gemiddelde bezoeker zoals ik er een ben zegt het verder niet veel, maar het is 

interessant om te zien hoe goed alles gedocumenteerd is (vaasje 31 komt uit graf nr. 541, 

locatie x, opgegraven in jaar y, enzovoort). Mooi zijn ook de op grote panelen aangebrachte 

overzichtsfoto’s. Luchtopnamen bijvoorbeeld van de vindplaatsen, die soms een hele heuvel 

bedekken, en beelden van archeologische hoogtepunten tijdens de opgravingen. Dit soort 

informatie maakt het allemaal meer levend. Archeologie is best spannend. 
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Pronkstuk van het museum is een romeinse marmeren grafkist, de sarcofago di Rapolla. Bij 

een grafkist denk je al gauw aan een soort doos, maar in dit geval gaat het om groots, 

meesterlijk uitgevoerd beeldhouwwerk. Alle vier de zijden zijn voorzien van sculpturen in 

half- en driekwartreliëf, en op het deksel rust de goddelijke beeltenis van de gestorvene. Het 

marmer waarvan de sarcofaag is gemaakt komt uit Klein-Azië. De elite had er wel wat voor 

over om iets bijzonders te realiseren. Stiekem maak ik ‘n paar foto’s van de sarcofago, en bij 

het uitgaan noteer ik ‘stupendo!’ in het gastenboek. 

Terug in het centrum zoek ik een plekje op het terras tegenover de duomo en bel met Catja 

en Daniela. Na de gewaarwording van onbereikbaarheid en de andere vreemde ervaringen 

van gisteravond lijkt het ineens heel bijzonder om weer contact te hebben – alsof ik tijdelijk 

uit de roulatie geweest ben. Van de weeromstuit weet ik niet goed wat te zeggen. 

Op weg naar het kantoortje van de pro loco passeer ik een kleine markt. Een kaasverkoper 

wenkt en nodigt me uit om van z’n waar proeven. Zijn schamele handelsvoorraad ligt 

uitgestald in een kleine bestelauto, waarvan de laadruimte als etalage fungeert. Bij de 

Voedsel- en Warenautoriteit in Nederland zouden de stoppen doorslaan. De kaasboer vraagt 

me om een foto van hem te maken en schrijft in onhandige potloodkrabbels zijn adres op 

een vodje papier.  

Even voor drieën rijdt bij de pro loco een oude Fiat 127 voor; twee mannen kijken me aan, de 

auto stopt en er worden handen geschud. Het duo bestaat uit vader (inderdaad, de man van) 

en zoon, welke laatste om onbekende reden ook meegekomen is. Pa haalt een sleutel op in 

het kantoortje en zoon opent het achterportier van de auto van binnenuit (de klink buiten is 

afgebroken). Ik stap in het stoffige vehikel dat in geen jaren een poetslap gezien heeft en we 

rijden weg. 

De rit duurt ongeveer tien minuten. Senior praat vanaf de eerste seconde honderduit en 

heeft er duidelijk zin in. Al gauw is duidelijk dat ik te maken heb met iemand die niet alleen 

kennis van zaken heeft als het gaat om de rijke geschiedenis van Basilicata, maar die vooral 

ook buitengewoon trots is op z’n streek. In razend tempo wordt een emmer verhalen over me 

uitgestort en bijna ga ik me schuldig voelen om het feit, dat ik niet m’n hele reis exclusief aan 

Basilicata gewijd heb. Weet ik wel hoe ver de sporen van de mens hier teruggaan, dat er in 

Basilicata grotten zijn met tienduizenden jaren oude tekeningen? Volgens m’n gids is het 

logisch dat de geschiedenis zo ver terugreikt, want deze streken vormden al in oertijden een 

aantrekkelijk woongebied met z’n bossen en dalen, water in overvloed, wild waarop gejaagd 

kon worden en steen en kalk die het leven in grotten mogelijk maakten. Minpunt waren 

alleen de koude winters die herders sinds mensenheugenis ertoe brachten om met hun vee 

naar Puglia te trekken. Daar zijn ze weer, de transumanze. 

De crypte van Santa Margherita ligt in een veld vlakbij het kerkhof van Melfi. Aan het eind 

van het pad wordt in een rotswand een boogvormige holte zichtbaar, die is afgesloten door 

een ijzeren poort waarachter zich houten deuren bevinden. Met een enorme sleutel worden 

de barricades geopend. De jongste gids maakt binnen het licht aan: led-lampen in 

hypermoderne armaturen. 

De grotkerk is scavata, wat wil zeggen dat hij in zijn geheel is uitgehouwen in de rots; er is 

niets bijgebouwd of toegevoegd. Bijna alle wanden en gewelven zijn bedekt met fresco’s. Die 

dateren net als de crypte zelf uit de 13e eeuw en naar zeggen van de gids zijn ze nog nooit 

gerestaureerd. Als dat klopt mag het een wonder heten dat ze zo goed geconserveerd zijn, 
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in een omgeving die toch vochtig moet zijn. Wat daarbij misschien heeft geholpen is het feit 

dat de grot ooit aan de voorkant is ingestort en daarna heel lang in vergetelheid is geweest, 

om pas aan het einde van de 19e eeuw herontdekt te worden. Boeren gebruikten de plek 

daarna een tijdlang als opslagruimte, stalling voor vee en wie weet waarvoor nog meer. 

Omdat er vuur gestookt werd raakten de wanden bedekt met roet en de hele grot leek weinig 

interessant, tot iemand op het idee kwam om eens een stukje wand schoon te maken. 

Volgens de gids is dat roet waarschijnlijk de redding geweest voor de fresco’s, in een periode 

waarin ze aan weersinvloeden bloot stonden.  

De crypte behoorde oorspronkelijk toe aan monaci basiliani, grieks-orthodoxe monniken. Dat 

lijkt misschien raar, maar in Basilicata zijn net als in Puglia en Calabria veel grieks-orthodoxe 

sporen te vinden. Niet voor niets is de naam Basilicata afgeleid van basileos, het Griekse 

woord voor koning of keizer, of diens plaatsvervanger. De fresco’s zouden geschilderd zijn 

door een monnik van de Maltezer Orde. In ieder geval is in het merendeel de byzantijnse stijl 

herkenbaar: primitieve, statische figuren in combinatie met een expressief kleurgebruik 

waarin blauw, rood, groen en geel overheersen. Een paar andere fresco’s zijn vervaardigd in 

de Catalaanse stijl. Het contrast is opvallend, die afbeeldingen zijn veel realistischer en 

dynamischer.  

Wat de crypte zo bijzonder maakt is dat de schilderingen niet zomaar een verzameling losse 

afbeeldingen vormen, maar een cyclus representeren. Er ligt een concept, een 

samenhangend idee aan ten grondslag. In Basilicata bestaan honderden van dit soort 

grotkerken (rond Melfi alleen al tientallen, waarvan de meeste geheel of gedeeltelijk verloren 

zijn gegaan, of in ieder geval niet te bezichtigen zijn), maar doorgaans betreft het 

cultusplaatsen die zijn voorzien van min of meer toevallige, spontane schilderingen, waar 

niet echt een bepaalde gedachte achter zit. 

M’n gids staat wat langer stil bij een indrukwekkend fresco dat de naam draagt l’incontro tra i 

vivi e i morti’. Dit tafereel toont adellijke personen die verwikkeld zijn in een ontmoeting met 

als skeletten afgebeelde doden, een thema dat in de Middeleeuwen populair was in de 

literatuur, als metafoor voor het ‘bedenkt dat gij sterfelijk zijt’, oftewel: alles wat leeft vergaat 

uiteindelijk. Volgens de gids sta ik hier voor de oudst bekende niet-literaire uitbeelding van dit 

thema. Er is een theorie die zegt dat de in het fresco afgebeelde figuren keizer Frederik II en 

zijn derde vrouw Isabella van Engeland voorstellen. Als dat zo is wint de voorstelling nog aan 

zeggingskracht: de boodschap luidt, dat ook de machtige keizer slechts een sterfelijk wezen 

is.  

Geen moment valt de gids stil en elk detail weet hij toe te lichten. Ik doe m’n best om zijn 

verhalen te volgen, maar het is lastig om goed te luisteren als je tegelijkertijd vooral ook wilt 

kijken. Zelf heb ik eigenlijk geen woorden meer, geen vragen, ik ben volkomen in de ban van 

de adembenemende ruimte en de serene sfeer die er heerst. Dit is zo’n moment waarop je je 

intens bewust wordt van je onnozele bestaan als een microbe in de geschiedenis. Gehinderd 

door bewustzijnsvernauwing (of is het juist verbreding, verdieping?) komt het niet eens in me 

op om te vragen of ik een paar foto’s mag maken, terwijl dat vast geen probleem zou zijn 

geweest. 

Bij het verlaten van de grot komt de gids nog een fantastisch verhaal op de proppen. Toen 

de crypte herontdekt was en de fresco’s weer enigszins opgeknapt waren wilden de boeren 

in de omgeving niks met de plek te maken hebben, vertelt hij. Volgens hen zouden er 



26 
 

geesten in de grot huizen. Zo werd beweerd, dat er op sommige momenten licht zou stralen 

uit de ogen van een van de geportretteerde heiligen. De gids was door dit verhaal zo 

geïntrigeerd, dat hij besloot er zelf onderzoek naar te doen. Wat bleek: een aantal dagen in 

de tweede helft van september staat de zon op bepaalde uren in een zodanige stand, dat het 

licht dat een paar kilometer verderop op een van de torens van het kasteel van Melfi valt 

teruggekaatst wordt naar de grot en daar de “straling” veroorzaakt. Een wonderlijk relaas; ik 

ben echt niet goedgelovig, maar ik kan me ook niet voorstellen dat de man dit verzonnen 

heeft. Hoewel, ‘verzinnen’ heeft voor een Italiaan, zeker voor een Italiaan in het zuiden, een 

andere betekenis dan voor Nederlanders, en van magie hebben wij totaal geen kaas 

gegeten. 

Na de bezichtiging word ik netjes teruggebracht, exact naar de plek waar m’n auto staat, bij 

het kasteel. Onderweg walst een nieuwe lawine van informatie en adviezen over me heen. 

Bij het afscheid stop ik de gids een flinke gift voor de pro loco toe. Wanneer maak je nu 

zoiets mee, een door vrijwilligers aangeboden privé-excursie naar zo’n bijzondere plek? Ook 

koop ik een boekje over de crypte, geschreven door de vrouw van de gids, de dame dus die 

ik bij de pro loco trof. Een kersverse uitgave, pas drie weken geleden uitgebracht.  

Het is mooi geweest voor vandaag, ik ga terug naar het hotel. Van het feit dat ik vandaag de 

hele dag in de bewoonde wereld verkeerde heb ik dom genoeg niet geprofiteerd: honger en 

dorst zijn er niet minder om. Gelukkig heb ik intussen manieren gevonden om de nood te 

ledigen. Op de terugweg naar Rionero stop ik bij een tankstation, dat net als de meeste 

stations langs de grote wegen een behoorlijke bar heeft. Vandaag levert dat een smakelijk 

stuk pizza op.  

Veiligheidshalve eet ik ‘s avonds in Villa Maria. De gasten die vandaag zouden komen (je 

denkt dan toch aan een dozijn of zo) blijken meer specifiek te bestaan uit een Oostenrijks 

koppel, dat met een motor onderweg is. Later, tegen een uur of tien, arriveert nog een 

Italiaans gezin, dat onmiddellijk in de hotelkamer verdwijnt en zich verder niet laat zien; zeker 

ook bij een tankstation gestopt. 

Het eten is prima. Verse spaghetti alla chitarra met boscaiola saus; daarna huisgemaakte 

salsiccie, waarbij de worst dit keer een platte, langwerpige vorm heeft als een soort 

gehaktstaaf; als contorno spinazie-achtige groente ‘alla campagna’ en knisperende sla.  

Van Maria mag ik na de maaltijd gerust in het restaurant blijven zitten om nog verder te 

werken aan m’n dagboek. Het idee dat ik moederziel alleen in mijn kamer zou zitten staat 

haar duidelijk niet aan. Ze vraagt ook nog waarom ik helemaal alleen op zo’n lange reis ben. 

Ik probeer het haar uit te leggen. Maria maakt zich, geloof ik, wat zorgen om mij. 

 


