
In het Germanisches Nationalmuseum te
Neurenberg wordt een houten bord bewaard,
waarop de – al verscheidene malen in Her-
meneus besproken1 – spreuk SATOR
AREPO TENET OPERA ROTAS geschreven
staat (afb. 1). Over dit curieuze voorwerp
zelf is slechts weinig bekend: gemaakt van
ahomhout, met een diameter van 23,9 cm,
werd het indertijd verworven uit de nalaten-
schap van een arts te Straubing, en als her-
komst werd het daar niet ver vandaan gele-
gen Kötzting in het Beierse Woud genoteerd.
De datering van het bordje werd in het vage
gehouden; gedraaide houten etensborden
bleven eeuwenlang tot ver in de negentiende
eeuw in gebruik. Uit het navolgende zal blij-
ken, dat dit bord met de Sator-arepo-spreuk
ondermeer in verband gebracht kan worden
met een in het midden van de achttiende
eeuw door Hertog Ernst August van Sachsen-
Weimar wettelijk voorgeschreven gebruik ter
bestrijding van branden. De hiermee corres-
ponderende datering van het bord in het
midden of in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, lijkt gezien de materiele toe-
stand van het bord waarschijnlijk, terwijl
ook de bij de verwerving aangegeven her-
komst uit het Beierse Woud overeenstemt
met het gebied, waar het gebruik van derge-
lijke borden met de Sator-arepo-spreuk voor-
geschreven was.

Naar aanleiding van deze Sator-arepo-spreuk
uit de achttiende eeuw lijkt het zinnig eerst
nog iets te zeggen over de interpretatie van
dit – al dan niet ‘magische’ – lettervierkant
in het algemeen, om vervolgens nader in te
gaan op het betrekkelijk late en dan veelal
‘occulte’ voorkomen van de Sator-arepo-for-
mule.
Terwijl enerzijds de christelijke duidingen
van de spreuk overheersen, bij welke traditie
ook drs. Tazelaar zich in Hermeneus 51 nr. 4
aansluit, bestaat er anderzijds een reeks
interpretaties vanuit geheel ander oogpunt.
In Hermeneus 51 nr. 5 werd al gewezen op
W.O. Moeller, The Mitraic Origin of the
ROTAS-SATOR Square, Leiden 1973, met
zeer uitvoerige literatuurlijst. Interessant is
bij voorbeeld de duiding van het lettervier-
kant, waarbij anagrammatisch de volgende
spreuk te voorschijn werd gehaald: PETRO
ET REO PATET ROSA SARONA (al is
Petrus schuldig, de roos van Saron staat hem
open); hierbij moet dan worden vermeld dat
in het Hooglied van Salomon de Roos van
Saron staat als een allegorie voor de bruid
(Hooglied 2, 1-2). Zich verder verwijderend
van de bijbelteksten, en meer direkt tot de
duistere machten gericht, is de interpretatie
die een IJslands priester reeds in de eerste
helft van de zeventiende eeuw aan het letter-
vierkant gaf: met de N als dubbel tellend
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middelpunt van het palindroom las hij de
bede SATAN OPEROR TE, OPEROR TE
SATAN (o Satan, Satan, aan Uw werken
neem ik deel; ofwel: Satan, Satan, help mij).

Op deze lezing komen wij onder nog terug.
Een te Neurenberg in 1764 verschenen boek
‘Onomatologia curiosa, artificia et magica’,
geeft zelfs een reeks van acht van dergelijke
spreuken die uit het Sator-arepo-cryptogram
werden gedistilleerd:
‘Satan, oro te, pro arte a te spero’ (Satan,
tot u richt ik mijn smeekbeden, op uw tover-
kunst reken ik)
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1 Ahornhouten bord, met opschrift SATOR
AREPO TENET OPERA ROTAS. Herkomst:
Kötzting, Beierse Woud. Diameter: 23,9 cm. 18e
eeuw (?). Germanisches Nationalmuseum, Neuren-
berg, inv. BA 1733. foto: Germ. Nat. Museum.



‘O Satan, oro e te,: rapta reportes’ (O Satan,
ik bid u, breng het geroofde terug)
‘Satan ter oro te, opera praesto’ (Satan, ik
bid u driewerf, en verricht uw werken)
‘Satan, oro te, reo portas patere’ (Satan, ik
bid u, uw deuren te openen voor de schul-
dige)
“Satan, ter oro te, reparato opes’ (Satan,
ik bid u driewerf, geef me mijn rijkdom-
men terug)
‘Satan, pater, oro stare te pro eo’ (satan,
vader, ik bid u hem bij te staan)
‘Satan, pereo apro, restat, oro te’ (Satan,
door ’t zwijn werd ik ten gronde gericht;
nu blijft over dat ik bid tot u).
‘Satan oro te et appare e rostro’ (Satan, ik
bid u, laat uw muil zich roeren!)
Behalve déze serie achttiende-eeuwse op-
lossingen gaf Guillaume de Jerphanion in
zijn artikel uit 1935 nog enkele andere
dergelijke voorbeelden; en Jéròme Carcopino
ging in 1948 opnieuw nader in op deze inter-
pretaties. Tenminste zeer opmerkelijk is de
benadering, waarbij de getallenwaarde van de
afzonderlijke letters geteld wordt; na vele
anderen wordt ook door Moeller hieraan
uitvoerig aandacht besteed.
Ik wil nu niet ingaan op de verschillende
betekenissen die aan de Sator-arepo-spreuk
tot nog toe gegeven werden, en evenmin op
de dikwijls ook (te?) gezochte interpretaties
van het lettervierkant, maar verwijs vooral
naar het samenvattende artikel van H.
Leclerc in deel XV van diens Dictionnaire
d’archéologie Chrétienne et de Liturgie
(Parijs 1950), waarin het eerder in deel I van
dezelfde Dictionnaire verschenen artikel
nader uitgewerkt en ‘up to date’ aangevuld
werd. Voorts zijn de verschillende artikelen
in het Handwörterbuch des deutschen Aber-
glaubens van H. Bächthold-Stäubli (Berlijn-
Leipzig 1927-1942, X dln) natuurlijk niet
over het hoofd te zien; ze leveren een schat

aan informatie en waardevolle literatuurver-
wijzingen. De enkele in onderstaande litera-
tuurlijst opgenomen artikelen uit ‘Het Gilde-
boek’ (c.q. de ‘Maasbode’), zijn, terwijl ze
elders steeds onvermeld bleven, voornamelijk
historiografisch interessant door de wijze
waarop hier het ‘Geheimzinnige woorden-
vierkant’ tot een ‘spreuk van zuiver Christe-
lijk karakter op bijgeloovige wijze gebruikt’
wordt.
Vooral door haar eenvoud is de suggestie van
Dr. Holleman in Hermeneus 51 nr. 5 van be-
lang: de lezing SATOR OPERA TENET
TENET OPERA SATOR lijkt volkomen op
de essentie van het palindroom in te spelen,
en door deze oplossing zijn de struikelblok-
ken AREPO en ROTAS op zeer voor de
hand liggende wijze verklaard.
Verschillende auteurs kozen voor een bewijs-
voering in de trant van die van M. Guarducci,
waarin het lettervierkant geminiseerd werd
tot een louter woordspelletje: tegenover de
uit het woorvierkant gehaalde christelijke be-
tekenissen en spreuken, – zoals de kruis-
vorm van TENET, de formule A-PATER
NOSTER-O A-PATER NOSTER-O, en de
duiding in de zin van ‘het eeuwige werk van
de schepper’ –, zouden er met even veel
recht tegenovergestelde regels uit gelezen
kunnen worden zoals SATAN TER ORO TE
REPARATO OPES (Satan, ik bid je driewerf
geef me mijn rijkdommen terug). Het is inte-
ressant hiertegenover historische voorbeel-
den aan te voeren, te meer omdat naar mijn
mening, behalve door het veelvuldig voorko-
men van de Sator-arepo-spreuk over een zeer
uitgebreid gebied en tijdsbestek, ook door
dergelijke historische interpretaties bewezen
wordt, dat het lettervierkant allerminst als
een onbetekenend grapje is af te doen;
bovendien is zelfs deze badinerend bedoelde
oplossing van Guarducci al terug te vinden in
het – reeds geciteerde – achttiende-eeuwse
Neurenbergse boek(!).
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In 1625 kreeg een geestelijke, genaamd
Gudmundur Einarsson, te Stadarstadur op
Snaefellsnes, IJsland, een tweetal toverboe-
ken in handen, die ongetwijfeld geschreven
waren door de daar toen in verband met
toverkunsten en magie bekende Jon Gud-
mundsson (1574-±1650). Behalve tal van
andere duistere regels en toverformules, die
hier ook dikwijls juist samen met christelijke
spreuken en namen gebruikt moesten wor-
den, werd in deze boeken, naar Einarsson
verhaalt, herhaaldelijk de spreuk Sator-arepo
vernoemd die volgens hem direkt met de dui-
vel verbonden moest worden. Gudmundur
Einarsson bewijst dit door uit het lettervier-
kant op reeds vermelde wijze de tekst
SATAN OPEROR TE, OPEROR TE SATAN
te distilleren. Voorts citeerde Einarsson een
aantal van die spreuken waarin de Sator-
arepo-formule voorkwam in combinatie met
bijbelcitaten; de bijbelteksten werden steeds
in het weinig bekende latijn gesteld, waar-
door ze des te krachtiger zouden zijn. Hier
volgen de door Einarsson aangehaalde voor-
beelden. geciteerd naar de duitse vertaling
door Ó. Davidsson:
‘wil je weten wie van je gestolen heeft: lees
eerst Satorarepo, sla dan een kruisteken,
onder het uitspreken van deze verzen in het
latijn: Manus tuae Domine, fecerunt me et
plasmaverunt me; da mihi intellectum, ut
discam mandata tua’ (Ps. 119, 73: Uwe han-
den hebben mij gemaakt en toebereid, geef
mij verstand, opdat ik uwe geboden lere).
‘wil je een voertuig behouden: lees eerst
Satorarepo, ga dan driemaal tegen de rich-
ting van de zon in rond in een kring, en sla
een kruis, onder het uitspreken van deze ver-
zen uit het psalter van David: Cognovi
Domine, quia aequitas judicia tua; in veritate
tua humiliasti me’ (Ps. 119,75: Ik weet, o
Here, dat uwe oordelen gerechtigheid zijn,
en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt).

‘wil je ’t beste deel van de visvangst binnen-
halen: lees Satorarepo en dit vers uit het
psalter: Convertimini (= convertantur) mihi
timentis (= timentes) te, et quinoverunt tes-
timonia tua’ (Ps. 119,79: Laten zich tot mij
wenden wie U vrezen, en wie uwe getuige-
nissen kennen).
‘als je wilt dat je geen kwaad zal geschieden
door brand: lees Satorarepo, en sla een kruis-
teken met deze verzen: Fiat misericordia tua
ut consolet (= consoletur) me secundum
elogum (= elogium) tuum, serve tuo’
(Ps. 119,76: Laat uwe goedertierenheid mij
tot vertroosting zijn, naar uwe belofte aan
uw knecht).
‘om niet over een stok of steen te vallen: lees
eerst Satorarepo en dit vers uit het psalter:
Qui timentis (= timent) te, videbunt me
(ontbreekt: et laetabuntur), qui (= quia) in
verbo (= verba) tuo (= tua) supersperavi (Ps.
119,74: Zij die U vrezen, zien mij en verheu-
gen zich, want ik hoop op Uw woord), en
vervolgens de woorden: Sacius ora tima et
venema panga. Affa O. In nomine P.F. et
S.S.’(onbegrijpelijk?).
‘Om geen schade aan de gewassen te krijgen:
lees Satorarepo en vervolgens dit vers:
Ne (= non) me demergat tempestas aquae
neque absorbeat me profundum, neque
urgeat super me patens (= puteus) os suum’
(Ps. 69,16: Laat de watervloed mij niet over-
stromen, noch de diepte mij verslinden, noch
de put zijn mond boven mij toesluiten).
Deze zes voorbeelden waren volgens Gud-
mundur Einarsson slechts enkele voorbeel-
den uit de vele van dergelijke toverkunsten
uit de beide boeken, en ook in nog tal van
andere werd de Sator-arepo-fonnule met
christelijke namen en woorden in het latijn,
grieks of hebreeuws verbonden.
Een hier nog niet genoemde toverformule,
waarin ook de Sator-arepospreuk voorkwam,
werd aangetroffen in een in 1664 gevonden
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toverboek uit Skálhold, gelegen op Vest-
firdir, het noordwestelijke schiereiland van
IJsland. Het toverboek werd op een school
gevonden bij enkele leerlingen, die echter
door het ‘discrete’ beleid van de rector niet
tot de brandstapel werden veroordeeld
wegens hekserij, doch slechts onder geheim-
houding van het misdrijf van de school
werden verwijderd. Van het wél verbrande
toverboek werd een afschrift uit de inhouds-
opgave bewaard, en daar treffen we onder
nummer 26 aan: ‘...; het bezweren van de
duivel in het volste vertrouwen van Thor en
Odin met het vers: Sator arepo etc.’ Op het
vasteland van Europa werd ten dele dezelfde
magische werking aan de Sator-arepo-for-
mule toegeschreven als welke we op IJsland
vonden. En eveneens werd hier de formule,
evenals andere toeverwoorden en -spreuken,
dikwijls samen met christelijke teksten en
namen gebruikt. In een zeer duidelijk chris-
telijke context wordt de spreuk genoemd in
een dertiende-eeuws handschrift over genees-
krachtige middelen en spreuken, dat werd
samengesteld door Nicolas de Gorram, een
monnik uit Kamerijk: ‘...pour une femme
qui est en mal d’enfant (= barensnood)
liez cet écrit sur le ventre: Maria peperit
(= bracht voort) Christum, Anna Mariam,...
sator arepo tenet opera rotas.’
Enigszins parallel aan het bezweren van de
duivel met de Sator-arepo-spreuk, zoals be-
schreven stond in het boekje uit Skálhold, is
misschien het gebruik te Graudenz, waaraan
mensen, die in verband met toverij als slecht
en verdorven bekend stonden, negen dagen
achtereen duivelse rek, de vijfentwintig let-
ters van Sator-arepo-spreuk, gesneden van
brood of geschreven op stukken brood, te
eten werden gegeven. Als een zeer heilzaam
middel tegen diefstal gold het aanbrengen
van een briefje met de Sator-arepo-tekst op
de deur en de luiken. Een belangrijke invloed

op de kracht van de formule had zowel het
tijdstip waarop, als het instrument waarmee’
de tekst geschreven werd. In het onderstaan-
de citaat wordt nader omschreven wat (bïj
voorbeeld) een zeer gunstige tijd was voót
het aanbrengen van een dergelijke spreuk»
Krachtig was de formule vooral wanneer ze
geschreven, of beter gezegd ingekrast was
met een naald, en dit in buitengewoon ver-
sterkte mate, indien met die naald kort tevo-
ren een doodshemd was genaaid.
Het aanwenden van de Sator-arepo-formule
in geval van brand schijnt een wijdverbreid
gebruik geweest te zijn. Specifiek in dit ver-
band, en ingrijpender dan alleen het uitspre-
ken van de formule zoals Einarsson dit be-
schreef, was de gewoonte om voorwerpen
waarop de spreuk geschreven stond in de
brand te werpen, al dan niet onder het uit-
roepen van gebeden. Hiertoe gebruikte men
behalve stukken papier, perkament en
brood, ook houten borden, de zogenaamde
‘Feuertellern’, de Teuerzetteln’, en het
‘Feuerbrot’. De Teuertellern’ werden op
sommige plaatsen ook wel ‘Tolltellern’ ge-
noemd, omdat ze behalve als middel tegen
brand nog andere wonderbaarlijke kracht
hadden: deeg, dat gedrukt werd tegen deze
borden, zou afwerend werken tegen de beten
van dolle honden.
Met deze houten borden, waarop de Sator-
arepo-formule geschreven staat, zijn we te-
ruggekomen bij het uitgangspunt, het houten
bord uit het Germanisches Nationalmuseum.
Het gebruik van dergelijke borden, kunnen
we nog duidelijk in een historische contekst
plaatsen met een citaat, waaruit blijkt hoe in
de achttiende eeuw een dergelijk bijgelovig
gebruik leefde en zelfs, weliswaar slechts
voor korte tijd, wettelijk vastgelegd kon wor-
den.
In 1742 liet Ernst August, de sterk tot
alchemie en magie geneigde Hertog van
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Sachsen-Weimar, als volgt ter bestrijding van
branden verordenen: ‘(...) Wie nun durch
Brand-schaden viele in grosses Armuth gera-
then können; Dahero dergleichen Unglück
zeitig zu steüern (= tegen te gaan). Wir in
Gnaden befehlen, dass in einer jeden Stadt
und Dorf verschiedene hölzerne Teller,
worauf schon gegessen gewesen, und mit der
Figur und Buchstaben, wie der beygefügte
Abriss besaget, des Freytags bei abnehmen-
den Monde Mittags zwischen 11. und 12.
Uhr mit frischer Dinte (= Tinte = inkt) und
neüen Fedem beschrieben, vorräthig seyn,
sodann aber, wenn eine Feüersbrunst
(= brand), wofor doch grosse Gott hiesige
Lande in Gnaden bewahren wolle! entstehen
solte, ein solcher nurbemeldtermassen be-
schriebener Teller mit den Worten: In Nah-
men Gottes! ins Feuer geworfen, und wo-
fern das Feuer dennoch weiter un sich grei-
fen wolte, dreymahl solches wiederhohlet
werden soll, dadurch dann die Gluth ohn-
fehlbar gedämpfet (= gedoofd) wird. Der-
gleichen Teller nun haben die regierende
Bürgemeistern in denen Städten, auf dem
Lande aber die Schultheisse und Gerichts-
Schöppen (= schouten en schepenen) in Ver-
wahrung aufzubehalten und bey enstehender
Noth, da Gott für sey, beschriebener massen
zu gebrauchen, hiernechst aber, wellen dieses
jedem Bürger und Bauer zu wissen nicht
nöthig ist, solches bey sich zu behalten. Hier-
an vollbringen dieselben Unsern resp. gnädig-
sten Willen. Geben in Unserer Residenz Wei-
mar den 24. Decbr. 1742.
(getekend:) Ernst August Hzg.’
De in déze verordening vermelde, op de bor-
den aan te brengen ‘Figur und Buchstaben’
bestonden, zoals Hans Freudenthal in zijn
uitvoerige studie ‘Das Feuer im deutschen
Glauben und Brauch’ aantoont, uit de letters
A G L A, geschreven in een figuur van twee
boven elkaar geplaatste harten die door een

pijl met elkaar verbonden zijn, waaronder de
tekst ‘consumatum est’ en drie kruizen (afb..
2); voor interpretatie en betekenis(-sen) van
deze figuur verwijzen we naar H. Freuden-
thal.
In een andere, helaas niet volledig bewaard
gebleven, versie van dezelfde verordening van
Hertog Ernst August, welke na korte tijd
door het bovenstaande voorschrift werd ver-
vangen, was als magische formule op de
houten borden de Sator-arepo-spreuk voor-
geschreven. Ook elders schijnen de houten,
reeds gebruikte etensborden met de daarop
aangebrachte Sator-arepo-formule, bekend
geweest te zijn als afweermiddel tegen bran-
den. Zo stond dit gebruik ondermeer be-
schreven in het wijdverbreide toverboek
‘Albertus Magnus bewahrte und approbierte
sympathetische und natürliche ägyptische
Geheimnisse für Menschen und Vieh’, waar-
van pas in 1816 de eerste (?) gedrukte editie
verscheen; het auteurschap van Albertus
Magnus is uiteraard een fictie, terwijl exacte
herkomst en ouderdom van het boekje on-
duidelijk zijn.
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2 Tekening van een ‘Feuerteller’, zoals in de
ordonnantie van Ernst August; hertog van Sachsen-
Weimar dd. 24.12.1742 beschreven werd. Her-
komst afbeelding: H. Freudenthal p. 377.

 



Voor nadere details betreffende het voorko-
men en het gebruik van de ‘Feuerteller’ en
verwante verschijnselen wil ik verwijzen naar
het boek van Freudenthal. Deze vermeldt
dat naast de houten borden ook aardewerk -
schotels, tinnen borden, en in feite zelfs alle
ronde schijven van welk materiaal dan ook,
gebruikt konden worden, mits op één zijde
of op beide kanten de magische Sator-arepo-
spreuk geschreven stond in rode verf, in
bloed, of – als in boven vermelde verorde-
ning – in ‘frischer Dinte’. Interessant als ver-
gelijk voor de ahomhouten Teuerteller’ met
de Sator-arepo-formule is een eveneens in

het Germanisches Nationalmuseum bewaar-
de messing schijf met een uitvoerig en ge-
compliceerd opschrift dat door Freuden-
thal wordt besproken, en waarvan we hier
tot slot alleen een afbeelding willen geven
(afb. 3). Dit voorwerp werd waarschijnlijk,
gezien het vnj kostbare materiaal en de duur-
zame uitvoering, als een b rand-afwerend
amulet bewaard, en zal zeker niet als de een-
voudige ‘Feuerteller’ bestemd zijn geweest
om in de brand geworpen te worden. Midden
op dit amulet is als centrale tekst opnieuw
het magische vierkant met de Sator-arepo»
spreuk aangebracht.
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nisches Nationalmuseum, Neurenberg. Herkomst
afbeelding: H. Freudenthal, p. 414.
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Toen keizer Domitianus in het jaar 96 na
Chr. vermoord werd, had het Romeinse im-
perium gedurende vijftien jaren geleefd in
een sfeer van angst en terreur. Kunstenaars
werden van hogerhand streng gecensureerd,
de filosofen werden verbannen, en de intel-
ligentsia werd op alle mogelijke manieren
monddood gemaakt. Het hoeft ons dan ook
niet te verwonderen dat met de regerings-
periode van Nerva (96-98) een revival aan-
breekt, waarin men eindelijk een frisse wind
van vrijheid de bedompte atmosfeer van
schaamteloze onderdrukking voelt verdrij-
ven.
Kunnen we dan verbaasd zijn, wanneer we
vaststellen dat de literaire activiteit van
Tacitus, die steeds de vrijheid als het hoogste
goed beschouwde, precies tegen de voorbije
periode gericht is? Alhoewel het in zijn be-
doeling ligt bepaalde fasen uit de Romeinse
geschiedenis m een groots opgezet literair
oeuvre te behandelen, is hij niet bij machte
aan de drang te weerstaan, het sinds jaren
opgekropte protest als het ware van zich af
te schrijven. En niet in een lijvig werk, – dat
zou teveel tijd vergen, – maar wel in een
klein en vlot leesbaar boekje, ‘De Vita Iulii
Agricoiae’, en in hetzelfde jaar nog, ‘De Ori-
gine et Situ Germanorum’. In de ‘Agricola’,
III, 3 wordt expliciet vermeld dat de levens-
beschrijving van z’n schoonvader slechts een

aanloop is naar een groter werk: ‘Hic interim
liber, honori Agricolae soceri mei destinatus,
professione pietatis aut laudatus erit aut ex-
cusatus.’ (Ondertussen zal dit boek, bestemd
ter verheerlijking van m’n schoonvader Agri-
cola, door de blijken van piëteitsgevoel ofwel
geprezen worden, ofwel verontschuldigd.)

Wat de ‘Germania’ betreft, weet iedereen dat,
naast een beschrijving van de zeden en de
gewoonten der Germanen, samen met de
Parthen Rome’s grootste en machtigste
vijanden, de auteur z’n lezers als het ware
een beschuldigende spiegel wil voorhouden,
waarin de sobere en natuurlijke levenswijze
der Germanen als voorbeeld gesteld wordt
voor het jachtige en corrupte gedoe te
Rome1. Wie zich over het dagelijks leven te
Rome in die tijd een beeld wil vormen, hoeft
er maar even de ‘Satiren’ van Juvenalis op na
te lezen, en dadelijk zal hij kunnen vaststel-
len dat de afkeer van Tacitus voor een derge-
lijke levensstijl meer dan gerechtvaardigd is2.
En zonder ons aan een al te verregaande
hypothese te wagen, kunnen we, na grondige
lectuur van de tekst, een zelfde soort bijbe-
doeling in de ‘Agricola’ achterhalen, hoewel
misschien minder expliciet geformuleerd.
Ook wanneer we het opvallend hoog aantal
kritische opmerkingen, dat het regime van
Domitianus te incasseren krijgt, in ons
onderzoek betrekken, is het wel zonder meer
duidelijk, dat het hier alleszins om meer gaat
dan alleen om een met lof en waardering ge-
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schreven biografie van een overleden schoon-
vader3 . Men zou hier zonder al te veel risico
de stelling kunnen verdedigen, maar dan
uiteraard genuanceerd, dat naast de levens-
beschrijving van Agricola zelf, het werk zo-
wel de uitlaatklep was voor het verhitte
gemoed van een vrijheidslievend man, als een
oproep tot versobering en een nieuwe modus
vivendi, gezien in het licht van de levenswan-
del van Agricola, en de vrijheidslievende en
ongedwongen natuur van de niet tot slavernij
te brengen Britten.

2

Om tot een algemeen beeld te komen van de
vrijheidsliefde der Britten, zoals die in de
‘Agricola’ tot uiting komt, zullen we het
werk doornemen, en de elementen, die op
ons onderzoek betrekking hebben, stuk voor
stuk te voorschijn halen.
Vooraf mag hier wel, mijns inziens, de
opmerking gemaakt worden, dat, evenals in
de ‘Germania’ het geval is, de ‘Agricola’ als
het ware doorweven is met een gevoel van
sympathie voor de Britten.
Als argumenten kunnen we o.a. aanhalen,
dat hier zeker geen sprake is van een zwart-
wit tegenstelling tussen Agricola en de Brit-
ten, procédé dat nochtans elders rijkelijk
door Tacitus gebruikt wordt.
Agricola wordt ons voorgesteld als een
‘bonus vir’ (44,3), een ‘bonus dux’ (39,3),
een ideale huisvader en echtgenoot (6,1;
43,6). De Britten zijn natuurlijk wel ‘barba-
ros’ (11 ,1), maar ze zijn bezield met een drang
naar vrijheid en zelfstandigheid, die zelfs een
Agricola niet zal kunnen bedwingen. Dit
gegeven is voor onze zegsman reeds voldoen-
de om tegenover dit volk een positief gema-
tigd standpunt in te nemen. Tevens wordt
hun handelwijze talrijke keren als het ware
door Tacitus verdedigd en als humaan volko-

men begrijpelijk voorgesteld, volgens een
procédé, waardoor telkens de Romeinse
wandaden opgesomd worden, met de daarop
natuurlijk te verwachten reactie der Britten.
Onze auteur schildert ons hier dus de handel-
wijze der Britten als een die iedereen zou
moeten volgen, die z’n vrijheid in gevaar ziet.
De fouten en wantoestanden, die noodzake-
lijkerwijze uit deze modus agendi van oog
om oog, tand om tand voortvloeien, komen
dan automatisch in een gans ander daglicht
te staan, dan wanneer het hier zou gaan om
een bende agressieve en tuchteloze barbaren.

3

Nauwelijks is het inleidend gedeelte van het
werk voorbij, of Tacitus drukt ons al keihard
met de neus op de feiten: ‘Non sane alias
exercitatior magisque in ambiguo Britannia
fuit: trucidati veterani, incensae coloniae,
intersepti exercitus; tum de salute, mox de
Victoria certavere.’ (‘Het staat als een paal
boven water dat Britannia zich nooit eerder
in een meer opgehitste en meer onzekere
toestand heeft bevonden: de oudsoldaten
werden omgebracht, de kolonie in lichtelaaie
gezet, het leger werd uiteengejaagd. Toen
nog vocht men omwille van het lijfsbehoud,
weldra echter joeg men op de zegepraal.’
5,3) De Britten schijnen in te zien dat ze de
ongezonde situatie te Rome in hun eigen
voordeel kunnen benutten, en onmiddellijk
ondernemen ze pogingen om de bezetter te
verdrijven. Er zij wel opgemerkt dat
‘coloniae’ hier een retorisch meervoud is, en
enkel betrekking heeft op de plaats Camulo-
donum (Colchester), en dat hetzelfde geldt
voor het ‘intersepti exercitus’, waarmee
enkel het negende legioen bedoeld wordt.

In 8,1 maken we kennis met Vettius
Bolanus, een man, ‘placidius quam feroci
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provincia dignum est.’ (‘zachtmoediger dan
paste bij het beheer van zo’n woeste provin-
cie.’) De voor de Romeinen moeilijke situa-
tie blijft niet langer beperkt tot enkele
steden en plaatsen, maar gans het wingewest
schijnt door de vrijheidsstrijd aangetast te
zijn. Deze toestand eist natuurlijk een waak-
zame houding van de bezetter, wat met zich
meebrengt dat er voortdurend expedities
moeten op touw gezet worden om het gezag,
– lees: de onderdrukking, – in de mate van
het mogelijke te handhaven. Ook Agricola
wordt uiteraard direct met de situatie gecon-
fronteerd: ‘Saepe parti exercitus in experi-
mentum, aliquando maioribus copiis ex
eventu praefecit.’ (8,2: ‘Dikwijls betrok
Petilius Cerialis hem bij wijze van proef in de
krijgsverrichtingen, en naar gelang het resul-
taat gunstig was, stelde hij hem aan het
hoofd van een grotere patrouille.’)

In hoofdstuk 11 worden ons de Britten be-
schreven. Het ‘ut inter barbaros’ mag hier
niet in pejoratieve zin opgevat worden. Het
gaat hier gewoon om het feit, dat afkomst en
afstamming steeds een probleem vormen
voor de auteur die ermee geconfronteerd
wordt. En dit geldt niet alleen voor de Brit-
ten, maar ook voor vele andere niet-
Romeinse, en dus in se barbaarse volkeren.
De Romeinen zelf overigens waren ook geen
grote deskundigen betreffende de problema-
tiek van oorsprong en afstamming, en liever
dan hun onwetendheid ter zake eerlijk toe te
geven, omhulden ze haar mooi met de man-
tel der Vergiliaanse legende. Tacitus schijnt
dit hier ook wel te beseffen, want hij maakt
ijverig gebruik van een typisch kenmerk van
de etnografische stijl, nl. het zichzelf buiten
elke vermeende oplossing plaatsen. (Cf. Sall.,
Jug. 17,2: ‘haud facile compertum narra-
verim.’ Vert.: Ik kan het onmogelijk met
zekerheid vertellen.)

Wat verder, in 11,5, worden de Britten,
precies door hun woestheid en hun ver-
werpen van elke overeenkomst met de bezet-
ter, in een gunstig daglicht gesteld: ‘Plus
tamen ferociae Britanni praefuerunt, ut quos
nondum longa pax emollierit.’ (‘Meer woest-
heid echter vertonen de Britten, omdat tot
op heden de gevolgen van een lange vrede
hen niet hebben verwekelijkt.’) Het klinkt
dubbelzinnig dat juist de vrede hen hetzelfde
lot zou doen ondergaan als met de ‘zwakke’
Galliërs is gebeurd. We kunnen ons bij het
lezen van de passus de vraag stellen, of de
auteur bij ons, in bedekte termen, de
gedachte wil doen oprijzen, dat het beter is
te strijden voor de vrijheid, met alle gevolgen
vandien, dan een opgelegde ‘vrede’ te aan-
vaarden, die in werkelijkheid op slavernij
neerkomt. Deze passus kan in verband
gebracht worden met die van hoofdstuk 2, 3-
4, toen Rome onder Domitianus ongeveer
in een gelijkwaardige situatie beland was als
Britannia onder de Romeinen, maar, in
tegenstelling tot de Britten, de Romeinen
niet de kracht of de moed hadden om zich
tegen het keizerlijk absolutisme te verzetten.

Hoofdstuk 12 leert ons dat de vrijheidszin
der Britten niet alleen betrekking heeft op
eventuele buitenlandse agressie, maar dat er
al evenzeer rekening mee moet gehouden
worden binnen het dagelijkse levenspatroon
van het eiland zelf. Elke Brit heeft een drang
naar persoonlijke vrijheid, die hij zich door
niets of niemand zal laten ontnemen. Die
vrijheidsliefde komt o.a. herhaaldelijk tot ui-
ting in hun maatschappelijke ordening. Vroe-
ger gehoorzaamden ze aan koningen, (zoals
in Caesars tijd), maar wanneer die te eigen-
machtig optraden, werden ze er gewoon uit-
gegooid. (Cf. 12,2). Het gevolg is dat er nu
talrijke staatjes zijn, met al evenveel leiders,
die elkaar geen duimbreed zullen toegeven.
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Ze worden nog liever door een buitenland»
aanvaller onder de voet gelopen, dan samen
te komen om in een gemeenschappelijke
actie het nationale gevaar te bezweren. Zo
groot is hun zelfstandigheidsbesef, dat ze
niemand, ook geen andere Brit, boven zich
dulden. Vandaar dat Tacitus, misschien als
speldeprik op de Romeinse burgertwisten,
terloops opmerkt: ‘nee aliud ad versus
validissimas gentes pro nobis utilius, quam
quod in commune non consulunt.’ (12,3. ‘In
de strijd tegen dergelijke machtige volkeren
is voor ons niets voordeliger, dan het feit dat
ze er niet in slagen tot gemeenschappelijk
overleg te komen.’)

In 13,1 raakt Tacitus de hoofdzaak aan van
de permanent roerige situatie in Britannia:
‘Ipsi Britanni dilectum ac tributa et iniuncta
imperii munia impigre obeunt, si iniuriae
absint; has aegre tolerant, iam domiti ut
pareant, nondum ut serviant.’ (‘De Britten
gehoorzamen gewillig de lichtingen, de belas-
ting en de door de staat opgelegde ver-
plichtingen, vooropgesteld dat er geen mis-
bruiken mee gemoeid zijn. Die verdragen ze
nauwelijks. Ze zijn wel reeds onderworpen
genoeg om te gehoorzamen, niet om als slaaf
uitgebuit te worden.’) Zelfs in het besef van
hun onderworpenheid blijven ze de vrijheid,
hoe gering die voor hen ook mag zijn, boven
‘alles hoog achten. En Tacitus schijnt hier wel
in de huid der Britten te kruipen. De conj.
‘absint’, als potentialis te verklaren, geeft
openlijk toe dat er van de kant van de bezet-
ter heel wat misbruiken te noteren vallen.
Op die manier wordt de strijd van de Britten
niet als een woeste en ongemotiveerde op-
, stand voorgesteld, maar wel als een recht-
vaardige vrijheidsstrijd, waar we allemaal
zonder al te veel moeite kunnen achterstaan.
Dat de Romeinen trouwens zelf heel goed
wisten welk vlees ze in de Britse kuip had-

den, bewijst ons 13, 3A: ‘Mox bella civilia et
in rem publicum versa principum arma, ac
longa oblivio Britanniae etiam in pace; consi-
lium id divus Augustus vocabat, Tiberius
praeceptum. Agitasse Gaium Caesarem de in-
tranda Britannia satis constat, ni velox inge-
nio mobili paenitentiae. et ingentes adversus
Germaniam conatus frustra fuissent.’ (‘Wel-
dra waren er (in Rome) burgeroorlogen, en
waren de wapens van de veldheren tegen de
staat gekeerd. Maar zelfs in vredestijd werd
Britannia vergeten gedurende lange j aren. De
goddelijke Augustus noemde dit een wijze
manier van handelen, Tiberius beschouwde
het als een te volgen politiek. Het staat als
een paal boven water dat Caligula met plan-
nen rondliep voor het binnenvallen van
Britannia, ware er niet het feit dat hij wispel-
turig van geest was, en dat zijn reusachtige
pogingen tegen Germanië op niets waren
uitgelopen.’)
Het is dus betekenisvol dat gedurende zovele
jaren niets tegen het eiland ondernomen
wordt. Pas onder keizer Claudius wordt de
aandacht opnieuw op Britannia toegespitst.

Hoofdstuk 14 gaat in dezelfde trant verder.
Al dadelijk laten de Britten zien dat ze hele-
maal niet van plan zijn hun vrijheid zonder
slag of stoot prijs te geven. Het is noodzake-
lijk het proconsulaat aan ervaren mannen
als Aulus Plautius en Ostorius Scapula toe te
vertrouwen. Aulus Plautius was de gezag-
voerder van de eerste expeditie tegen
Britannia, en hij kweet zich op zo’n wijze
van zijn taak, dat hij o.a. als eerbewijs de
ovatio kreeg, iets wat in normale omstan-
digheden enkel voor de leden van de keizer-
lijke familie weggelegd was. Ostorius Scapula
was de man die de opstand van de Britse
stammen onder Caratacus wist neer te slaan.
Hij paste in deze strijd het nationale ‘divide
et impera’-principe toe, en beveiligde z’n po-
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sitie door het leggen van diplomatieke rela-
ties met de stam der Briganten. Ook hun op-
volgers  schijnen  uitstekende  generaals
geweest te zijn. Maar dat alles is niet genoeg
om de Britten te wennen aan de idee dat ze
hun vrijheid kwijt zijn. Nauwelijks keert de
nieuwe proconsul Suetonius Paulinus hen
z’n rug toe naar aanleiding van z’n expeditie
tegen het eiland Mona, of de Britten grijpen
deze gelegenheid aan, en op een haartje na,
(retorische overdrijving van Tacitus), was de
provincie voor Rome verloren geweest.

Hoofdstuk 15 is voor ons onderwerp van
groot belang. Het laat ons de Britten zelf aan
het woord, en zo vernemen we als het ware
uit de eerste hand wat hen er in feite toe
aanzet voortdurend de wapens op te nemen.
En dat de situatie ernstig moet geweest zijn,
bewijst het feit dat ze er eindelijk toe geko-
men zijn, ondanks hun individueel vrijheids-
besef, een gemeenschappelijke vergadering te
beleggen.
Het ganse relaas tekent ons de Britten als
mensen die tot het uiterste uitgedaagd zijn,
en uit lijfsbehoud gedwongen worden tot de
tegenaanval over te gaan. De algemene toe-
stand is hun ten zeerste ongunstig, en de
brutaliteit van de overweldiger neemt steeds
ergere vormen aan. Men kan deze passus
interpreteren als een onbedekte aanval op
het Romeinse koloniale beleid, waarmee
Tacitus, zelf een vrijheidslievend man, diep
in z’n hart niet akkoord kon gaan. De manier
waarop men nu niet had moeten handelen
wordt op zo’n overduidelijke manier uit de
doeken gedaan, dat de Romeinse overheer-
sing in de grond pijnlijk-belachelijk aandoet.
De Germanen worden er ter vergelijking bij-
gesleept, en zelfs de goden konden het schrij-
nende onrecht niet langer verdragen, en
zorgden er niet alleen voor dat proconsul en
leger naar een ander eiland vertrokken, maar

‘inspireerden’ de Britten ook om eindelijk
gezamelijk tot de actie over te gaan.

En de vrijheid wordt hoger geacht dan de
algemeen geldende normen. Wat onmiddel-
lijk opvalt is de lovende manier waarop in
hoofdstuk 16 Boudica wordt voorgesteld.
Ze is van koninklijken bloede, en de beschrij-
vende genitief ‘femina generis regii’ legt
nadruk op het feit dat ze zelf van konink-
lijke ouders afstamt, en dat ze dus haar
troon niet bezet houdt door het feit dat haar
echtgenoot, koning Prasutagus, haar vroegtij-
dig ontvallen is. Haar naam alleen reeds
spreekt voor zichzelf: Boudica is afgeleid van
‘bouda’, wat overwinning betekent, een
woord dat met dezelfde betekenis terug te
vinden is in het hedendaagse Weish ‘buddig’.
Het gemeenschappelijke Britse leger staat
dus niet onder het opperbevel van de eerste
de beste, en deze vrouw moet over heel wat
gezag en aanzien beschikt hebben, vooraleer
ze bij een volk als de Britten een dergelijke
functie kon waarnemen.
Maar wat nog meer opvalt is de manier
waarop Tacitus spreekt, wanneer hij een ge-
lijkaardig geval vermeldt in zijn ‘Germania’.
In hoofdstuk 45 van dit werk nl. maakt hij
een vergelijking tussen het volk der Sitones
en dat der Suiones, waarbij hij opmerkt: ‘De
volkeren der Sitones sluiten nauw aan bij de
Suiones; in alles zijn ze hun gelijken, behalve
op één punt, nl. dat een vrouw de scepter
zwaait. Zo diep zijn ze weggezonken, niet
alleen beneden het peil van de vrijheid, maar
zelfs beneden het peil van de slavernij.’ We
bemerken dus onmiddellijk het verschil in
toon: het past een man niet zich te laten
overheersen door een vrouw, maar wanneer
die vrouw de leiding van een vrijheidsstrijd
op zich neemt, is ze zeker evenveel waard als
een man, en verdient ze in lovende bewoor-
dingen besproken te worden.
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En ook deze keer hebben de Britten met de
moed der wanhoop voor hun vrijheid gestre-
den, en bijna waren ze erin geslaagd het juk
af te werpen.
Maar met het neerslaan van de opstand
waren de problemen verre van opgelost.
Petronius Turpilanus, (quamquam egregius),
noch Trebellius Maximus waren in feite
tegen hun taak opgewassen, en ook Vettius
Bolanus slaagde er niet in de rust te doen
weerkeren. Deze laatste wordt door Tacitus
op ironisch-sarcastische manier schoonge-
praat: het feit immers dat gedurende z’n pro-
consulaat Rome met burgeroorlogen af te
rekenen had, heeft hem verhinderd z’n taak
naar behoren te vervullen. En het gezegde
dat Britannia in haar ‘vetert paenitentiae’ of-
wel aloude onderworpenheid hersteld was,
mag hier niet verder geïnterpreteerd worden
dan dat er geen geregelde veldslagen meer
plaatsvonden. In feite was de situatie er hele-
maal niet op verbeterd, en nam het passieve
verzet meer dan ooit toe.
Ook onder keizer Vespasianus blijft de toe-
stand dezelfde, en een generaal als Petilius
Cerialis wordt al dadelijk genoodzaakt hard
op te treden tegen stammen als de Briganten.
En pas na ‘multa proelia et aliquando non in-
cruenta’, (‘vele gevechten, die soms op wreed-
aardige wijze gevoerd werden’ 17,3), is men
min of meer in staat de zaak wat onder kon-
trole te houden.
Ook z’n opvolger lulius Frontinus, nochtans
een ‘vir magnus’, wordt terstond in felle
strijd gewikkeld met de Siluren, door Tacitus
als een ‘machtig en in de oorlog zeer te
duchten volk’ beschreven.

4

Met het 18e hoofdstuk breekt zowel voor de
Britten als voor de Romeinen een nieuwe
fase in de gebeurtenissen aan: meer dan ooit

zullen de Britten pogen hun vrijheid te her-
winnen, en meer dan ooit zal hun strijd ver-
geefs zijn.
Net als z’n voorgangers moet Agricola zich al
dadelijk bij z’n aankomst in de provincie op
het oorlogspad begeven. De stam der Ordovi-
ci had korte tijd tevoren een afdeling ruiterij,
op hun grondgebied patrouillerend, bijna
volledig uitgemoord. Dit feit was voor de
Britten nieuwe olie op het vrijheidsvuur, en
voor de zoveelste keer stond de provincie in
rep en roer. Dat deze Ordovici geen kleine
jongens waren, bewijst het feit dat ze na hun
nederlaag onder een directe militaire con-
trole geplaatst werden, en dat ze geen kans
meer kregen een gewone burgerlijke gemeen-
schap uit te bouwen. En zelfs de dappere
Romeinen, vervuld van een goddelijke zen-
ding ‘de wereld met een eeuwig gezag te
regeren’, (Verg., Aen., I, 278-9). zijn dit
keer de voortdurende expedities moe, en ver-
langen slechts één zaak: eindelijk eens wat
rust. Onder een andere bevelhebber zou alles
gewoon zijn beloop gekregen hebben, maar
het nieuwe, én voor de Britten, én voor de
Romeinen, is dat Agricola nu precies het
tegenovergestelde doet van wat men norma-
liter in de gegeven situatie zou kunnen ver-
wachten. Ondanks het reeds vergevorderde
jaargetijde trekt hij ten aanval, en de over-
winning is hem niet genoeg: ook het eiland
Mona moet er als een soort uitloper van het
vooropgestelde krijgsplan aan geloven. Het
feit dat er geen schepen voorhanden zijn om
z’n soldaten over te zetten vormt geen pro-
bleem. De manschappen maken de overtocht
gedeeltelijk wadend en zwemmend, en de
vijand, ‘qui classem, qui mare, qui navis
exspectabant’, (‘die een vloot, die schepen
en een overtocht via de zee verwacht had-
den,’) ziet zich bij voorbaat kansloos tegen
zo’n strateeg, en zonder veel problemen
slaagt Agricola erin zich van het eiland
meester te maken.
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Hoofdstuk 19 wordt gekenmerkt door een
merkwaardige en subtiel doorgevoerde ambi-
guïteit. De figuur van Agricola wordt toren-
hoog opgehemeld, en men zou verwachten
dat, om Agricola nog meer in het licht te
stellen, z’n tegenstrevers, de Britten, negatie-
ver dan ooit zouden afgeschilderd worden.
Niets is minder waar! Hun houding wordt
tot in détail verklaard, en als het ware goed-
gepraat, precies door het aan de kaak stellen
van de Romeinse onrechtvaardigheden en
misbruiken, voortvloeiend uit een corrupt
beheer. Vooral in 19,5 is onze auteur bijzon-
der scherp voor z’n landgenoten, en het ligt
er dik op dat hij ons wil doen aanvoelen dat
de situatie te Rome, spijtig genoeg, veel over-
eenkomsten vertoont met die in Britannia.

In hoofdstuk 20 gaat de beschuldiging
gewoon verder: ‘De vrede werd, hetzij door
nalatigheid, hetzij door het onverdraagzaam
optreden van de vorige goeverneurs, niet
minder dan de oorlog gevreesd.’
Maar ofschoon Agricola probeert daar veran-
dering in te brengen, slaagt hij daar nauwe-
lijks in. Hoewel de Britten wel bepaalde
verbeteringen in hun situatie gewaar worden,
blijven ze toch de vrijheid hoger achten,
want voortdurende expedities zijn nodig om
de orde te handhaven. In dit licht kunnen we
ons de vraag stellen naar de concrete macht
waarover de proconsul in feite beschikte,
vooral omdat Tacitus in 13 expliciet ver-
meldt dat men van de Britten praktisch geen
last heeft, wanneer ze rechtvaardig behan-
deld worden.
En wanneer bepaalde stammen zich dan toch
aan de bezetter overgeven, vindt men het
toch nog nodig hen met wachtposten te om-
ringen, zelfs wanneer men als een soort borg
gijzelaars heeft aangenomen. En Tacitus zou
Tacitus niet zijn, indien hij ons ook hier niet,
in de laatste regels van hoofdstuk 20. op z’n

typische manier zou laten aanvoelen, dat die
wachtposten in feite een permanente waar-
schuwing zijn, maar dan een die, in de breed-
ste zin van het woord, geldig mag geacht
worden voor beide partijen.

Hoofdstuk 21 kan beschouwd worden als
het meest dubbelzinnig uit de ganse ‘Agri-
cola’. Hier komt onze zegsman, zelf de vrij-
heid als het hoogste goed beschouwend, voor
een tweesprong te staan. Agricola is erin ge-
slaagd een bepaalde graad van rust en vrede
te bereiken, in die mate zelfs dat de over-
wonnen Britten de Romeinse modus vivendi
gaan naapen. Enerzijds schrijft Tacitus dit
toe aan het op verantwoorde wijze gevoerde
beleid van z’n schoonvader, en schijnt hij het
als een grootse prestatie te beschouwen,
maar anderzijds komt in deze passus heel
duidelijk naar voren, dat Tacitus het diep in
z’n hart erg bedroevend vindt, dat het fiere
en ongerepte volk der Britten hetzelfde lot
ondergaat als zovele andere, die in de gouden
kooi van de Romeinse heerschappij gevangen
zitten. Het is werkelijk opvallend dat Taci-
tus, tenslotte zelf een Romein, en trouwens
zelf ook belast met opdrachten in de provin-
cie, een dergelijke kritische houding aan-
neemt tegenover de Romeinse politiek van
‘assimilatie door gedwongen aansporing.’
(‘Idque apud inperitos humanitas vocabatur,
cum pars servitutis esset.’ ‘Deze gang van
zaken werd bij die argelozen als menselijk-
heid beschouwd, terwijl het in werkelijkheid
deel uitmaakte van hun slavernij.’)
Ook elders kan hij het niet laten deze manier
van werken op de korrel te nemen: zo laat
hij bijvoorbeeld in de Historiae, IV, 17,2 het
typisch Tacitiaans gezegde ‘servitutem falso
pacem vocarent’, (‘Ze bedekten de slavernij
met de valse naam van de vrede.’) overdui-
delijk voor een verregaande interpretatie
open.
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De moeilijkheden beginnen opnieuw in
hoofdstuk 25. Er wordt een opstand ge-
vreesd van de stammen, gelegen aan de over-
zijde van de Bodotria. De dreiging neemt
zo’n omvang aan, dat Agricola zich verplicht
voelt voor het eerst de vloot in de knjgsver-
richtingen te betrekken. Dit gebeuren heeft
zo’n uitzonderlijk belang, dat meer dan de
helft van het hoofdstuk hieraan besteed
wordt, en elders wordt er nog verscheidene
malen op teruggekomen. Ook de bevolding
van Caledonia is tot de strijd overgegaan, en
gaat zelfs zover de Romeinse forten aan te
vallen. Ofschoon velen aanraden zich terug
te trekken, is de situatie reeds te ver gevor-
derd om een dergelijke politiek zonder risico
te voeren, en Agricola wordt gedwongen per-
soonlijk ten aanval te trekken. Door de
onontkoombaarheid van de situatie waarin
Agricola zich bevindt expliciet te vermelden,
laat Tacitus ons weer duidelijk verstaan dat
de aanval van de Romeinen op niets anders
dan een gedwongen zelfverdediging neer-
komt.

De voorbereidingen tot de definitieve veld-
slag, die aan de M ons Graupium zal geleverd
worden, beginnen reeds in hoofdstuk 29.
Hier leren we uit de toespraak van Calgacus,
één van hun leiders, de echte en diepe vrij-
heidsliefde der Britten kennen. Zijn rede
. wordt over drie volledige hoofdstukken (30-
32) uitgesponnen, tegenover twee (33-34)
voor die van Agricola. Dit is de enige plaats
in gans het werk waar zoveel ruimte aan één
enkel onderwerp wordt besteed. De veldslag
zelf, die toch als het hoogtepunt van Agri-
cola’s optreden kan beschouwd worden,
wordt slechts over twee hoofdstukken (36-
37) uitgewerkt. En wat de redevoering nog
meer in het licht stelt, is de onmiddellijk er-
op volgende van Agricola, die op sommige
plaatsen als het ware een direct antwoord
vormt op bepaalde stellingen door Calgacus
ingenomen.

5

Het laatste gedeelte van de ‘Agricola’ schetst
ons de levensavond van de overwinnaar der
Britten. Tragisch-ironisch is hier wel, dat hij-
zelf in de situatie vervallen is, waarin hij eer-
tijds de Britten heeft gebracht.
Hoewel het waarschijnlijk niet expliciet z’n
bedoeling zal geweest zijn, legt Tacitus in de
laatste hoofdstukken van z’n ‘Agricola’ een
verband tussen de persoonlijkheden van
Agricola en Domitianus, en schetst hij ons
hun beider evoluties, die werkelijk elkaars
antithese vormen: Agricola evolueert, of
liever, devalueert, van onderdrukker der Brit-
ten tot onderdrukte te Rome, en Domitia-
nus, wiens jaloerse en achterdochtige adem
we bij aandachtige lectuur voortdurend in de
nek voelen, evolueert na de ambtsoverdracht
van Agricola van verschrikte tot verschrik-
ker.

De overwonnen Britten namen, uit zelfbe-
houd en zucht naar voordeel de levenshou-
ding van hun bezetters over, maar bleven in
hun hart een vrij en ongebonden volk, steeds
wachtend op een gelegenheid om het gehate
juk af te werpen. Ook Agricola moest zich
noodgedwongen aanpassen en buigen voor
de grillen en wensen van Domitianus, en zic
zichzelf voor eigen veiligheid op de achter-
grond houden.
Het meest tragische onderscheid tussen hem
en de Britten is misschien wel het feit, dat
laatstgenoemden kansen genoeg kregen om
zich van de dwingelandij te bevrijden, maar
daar nooit in geslaagd zijn; voor Agricola
heeft die gelegenheid zich echter nooit voor-
gedaan, ofschoon alles laat vermoeden, dat
hij zeker in staat zou geweest zijn, een derge-
lijke opdracht, niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor het Romeinse volk, op een
humane en degelijke wijze te vervullen.
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NOTEN

1 Zie bijvoorbeeld:
P. Lauwers, Germaanse opvattingen over de
sociale rechtvaardigheid in Tacitus’ Germania,
in Hermeneus, 1980, 1, pp. 32-39.
P. Lauwers, Germaanse opvatting over de
vriendschap, in Hermeneus, 1975, 1, pp. 1-10.
P. Lauwers, De vrijheidszin der Germanen in
Tacitus’ De Origine et Situ Germanorum, in
Hermeneus, 1970, 1, pp. 18-30.
P. Lauwers, Germaanse opinies aangaande maat-
schappelijke functies en arbeid volgens Tacitus’
Germania, in Kleio, 1978, 4, pp. 178-192.

2 Zie betreffende deze problematiek vooral de
eerste Satire van Juvenalis, waarin hij zegt dat
z’n afkeer voor de levensstijl te Rome hem er-
toe aanzette Satiren te schrijven. (Juv., Sat. I,
79: ‘facit indignatio versum.’)
Een helder en beknopt overzicht van de Satiren
van Juvenalis, met speciale aandacht voor het
sociaal element, biedt het werk van M. Coffey,
Roman Satire, Londen, 1976.

3 Zie de inleiding in de uitgave van E. de Saint-
Denis, Tacite, vie d’Agricole, (Collection des
universités de France), Paris, 1972, pp. VI-XV.

Gebruikte tekstuitgaven en commentaren
M. Hutton, Agricola and Germania, with an English
translation, (The Loeb Classical Librarary),
Londen-Cambridge, 1963.
E. de Saint-Denis, Tacite, vie d’Agricole, (Collec-
tion de universités de France), Parijs, 1972.
R.M. Ogilvie – I. Richmond, Cornelii Taciti, De
Vita Agricolae, Oxford, 1967.
I. Forni, Taciti, De Vita Iulii Agricolae, (Flos Lati-
nitatis, Latinorum auctorum excerpta curante Hec-
tore paratore), Rome, 1962.
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Dat Suetonius in zijn keizerbiografieën enkele terloopse opmerkingen maakt over het taalge-
bruik en de stilistische vaardigheid van de beschreven grootheden is allerminst verwonderlijk.
Deze historicus bezat immers ook taalkundige belangstelling, waarvan zijn samenvattende wer-
ken over grammatici en rhetoren getuigenis afleggen. Daar komt nog bij dat hij terecht geldt als
de man van het pittoreske detail en als iemand die bij voorkeur uit kaleidoscopische en anecdo-
tische brokjes een beeld opbouwt, liever dan te werken met forse penseelstreken. En in een gede-
tailleerde beschrijving van iemands gewoonten en gedragingen kan een typering van taalgebruik
en stijl gemakkelijk een plaats vinden.
Vespasianus bijvoorbeeld komt uit Suetonius’ beschrijving naar voren als een militair, die aller-
minst een verfijnd, letterlievend man was, al had hij nog wel zoveel herinneringen aan zijn oplei-
ding bewaard, dat hij in bepaalde omstandigheden op komische wijze een Homerisch vers op
iemand wist toe te passen. Deze provinciaal uit een Sabijns bergdorp in de buurt van Reate, een
self-made man, wist de dingen scherp te zeggen zonder daarbij een blad voor de mond te nemen.
Zijn dicacitas (scherpe, spottende uitdrukkingswijze) stelde hem in allerlei situaties in staat
iemand ad rem van antwoord te dienen. Beroemd geworden als voorbeeld van zijn geestigheid is
zijn vraag num olet (‘stinkt het soms’?) bij het incasseren van de eerste klinkende munt uit de
nieuwe belastingheffing op de openbare toiletten. Bij Suetonius (Vita Vesp. 23) is de vraag in de
indirekte rede weergegeven: num odore offenderetur (‘of de stank hem soms hinderde’).
Vespasianus’ ietwat provinciale uitspraak vormt het onderwerp van een anecdote die Suetonius
als volgt weergeeft (22): Mestrium Florum consularem, admonitus ab eo, plaustra potius quam
plostra dicenda, postero die Flaurum salutavit (‘Hij begroette de oud-consul Mestrius Florus,
toen hij er door hem op geattendeerd was dat hij plaustra en niet plostra diende te zeggen, de
volgende dag als Flaurus’1). De keizer had zijn lesje geleerd en Florus, die de delicate taak op
zich genomen had om de keizer op een onvolkomendheid in zijn uitspraak te wijzen, kreeg mid-
dels de hypercorrecte vervorming van zijn eigen naam een steek onder water terug.
Ook over Tiberius’ taalgebruik heeft Suetonius enkele interessante opmerkingen. De keizer, in
stilistisch opzicht een navolger van Corvinus Messala, wordt afgeschilderd als iemand die een ge-
zochte en geaffecteerde stijl schreef (Vita Tib. 70 Sed affectatione et morositate nimia obscura-
bat stilum), zodat hij meer imponeerde wanneer hij à l’improviste sprak. Keizer Augustus vond
hierin aanleiding om bij gelegenheid zijn pedant en archaïsch woordgebruik te bekritiseren (Vita
Aug. 86). Fronto kontrasteert Tiberius’ taalgebruik met dat van zijn voorganger: ‘Na Augustus
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waren er voor die beruchte Tiberius alleen maar wat verwelkte en kwijnende resten overgeble-
ven’2. Dat Tiberius het Grieks goed beheerste zal hij mede te danken gehad hebben aan zijn
langdurig verblijf in het Oosten. Hij huldigde overigens het standpunt dat in het bijzonder in de
senaat, een burcht van taalkundig conservatisme, het Latijn van vreemde smetten moest worden
vrij gehouden, waarbij men dient te bedenken dat Rome toentertijd vrijwel een tweetalige stad
genoemd kon worden.
Volgens Suetonius liet Tiberius het Griekse woord emblema uit een senaatsbesluit schrappen:
als er geen Latijns equivalent te vinden was moest men het woord maar omschrijven (Vita Tib.
71 atque etiam cum in quodam decreto patrum recitaretur, commutandam censuit vocem, et
pro peregrina nostratem requirendam aut si non reperiretur, vel pluribus et per ambitum verbo-
rum rem enuntiandam).
Toen hij eens in de senaat het woord monopolium niet kon vermijden, excuseerde hij zich eerst
dat hij zich gedwongen zag zich van een vreemde term te bedienen (ibid. quod sibi verbo pere-
grino utendum esset).
Nero’s dichtkunst komt in Suetonius’ werk evenzeer ter sprake als de nonchalante uitdrukkings-
wijze, die voor de overigens goed onderlegde Claudius typerend was. Maar het meest uitvoerig
gaat hij in op het taalgebruik en de stilistische opvattingen van keizer Augustus. Het is bekend
dat deze princeps niet van stilistische franje, van gezochte wendingen en archaïsmen hield. Tijd-
genoten en latere generaties hebben over zijn stilistische kwaliteiten positief geoordeeld: Tacitus
looft zijn gemakkelijke en vloeiende welsprekendheid, Fronto karakteriseert zijn taalgebruik als
elegant en vol charme, terwijl volgens Aulus Gellius de princeps er naar streefde even verzorgd
te spreken als zijn adoptiefvader Caesar.
Het is te begrijpen dat Augustus maar weinig waardering kon opbrengen voor de geaffecteerde
stijl, het slappe woordritme en het bizarre taalgebruik van Maecenas. In de correspondentie met
zijn vriend dreef hij er, goedmoedig overigens, gaarne de spot mee, zoals blijkt uit de gemanie-
reerde afscheidswoorden in een bij Macrobius bewaard brieffragment: ‘Gegroet mijn beste,
ebbenhout uit Medullia, ivoor uit Etrurië, Aretijns silphium, diamant uit Supernum. Tiberijns
juweel, smaragd van de Cilniërs, jaspis van de Iguviërs, saffier van Porsenna. robijn van de
Adriatische zee.’
Evenmin had de princeps enige affiniteit met de gezwollen stijl van zijn collegatriumvir en 
latere vijand Antonius, waarover Cicero in zijn Philippica’s ook meer dan eens een sneer ten
beste geeft. In het algemeen wees de keizer een te ingewikkelde stijl af, zoals bijvoorbeeld uit
een advies aan zijn kleindochter Agrippina blijkt. Pedant taalgebruik vond hij bijzonder verwer-
pelijk. Suetonius geeft enkele proeven van uitdrukkingen die de keizer zelf graag in de mond
nam. Daarnaast zijn er ook fragmenten van Augustus’ brieven bewaard (waarin wij vormen als
comedi en manducavi, die meer populair zijn dan edi, vinden: Vita Aug. 76).
Het blijkt dat de keizer, die duidelijkheid in het taalgebruik hoog in zijn vaandel schreef, niet
aarzelde voorzetsels bij stedennamen te gebruiken3 of voegwoorden te herhalen. Uit het Monu-
mentum Ancyranum kunnen wij opmaken, dat Augustus de abiativus graag door praeposities
verduidelijkte (uitdrukkingen als: toto in orbe, ex consilio meo, per consensum umversorum).
De keizer ging plastische uitdrukkingen uit de omgangstaal allerminst uit de weg. Hij hield van
een krachtige vergelijking. Zo vermeldt Quintilianus dat Augustus een soldaat, die hem lichte-
lijk verlegen een verzoekschrift aanreikte, toevoegde: ‘Je moet niet zo aarzelen, alsof je een
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86 Genus eloquendi secutus est elegans et
temperatum, uitatis sententiarum ineptiis
atque concinnitate et ‘reconditorum uer-
borum’ ut ipse dicit, ‘fetoribus’; praeci-
puamque curam duxit sensum animi quam
apertissime exprimere. Quod quo facilius
efficeret aut necubi lectorem uel auditorem
obturbaret ac moraretur. neque praeposi-
tiones urbibus addere neque coniunctiones
saepius iterare dubitauit. quae detractae
afferunt aliquid obscuritatis, etsi gratiam
augent. Cacozelos et antiquarios, ut diuerso
genere uitiosos, pari fastidio spreuit exagi-
tabatque nonnumquam; in primis Maecena-
tem suum, cuius ‘myrobrechis’, ut ait, ‘cin-
cinnos’ usque quaque persequitur et imitan-
do per iocum irridet. Sed nec Tiberio parcit
et exoletas interdum et reconditas uoces
aucupanti. M. quidem Antonium ut insanum
increpat, quasi ea scribentem, quae mirentur

86 Hij bediende zich van een zuivere maar
eenvoudige formulering en vermeed de
dwaasheid van uitgebalanceerde en gezoch-
te uitdrukkingen, en, om zijn eigen woorden
aan te halen, ‘de schimmelige geur van over-
jarige woorden’. Vooral legde hij er zich op
toe zijn gedachten zo helder mogelijk weer
te geven.
Om dit gemakkelijker te verwezenlijken en
bij de lezer of hoorder nergens verwarring
teweeg te brengen of nodeloos het verstaan
te bemoeilijken, aarzelde hij niet bij steden-
namen voorzetsels te bezigen of voegwoor-
den meermalen te herhalen. Dit weglaten
heeft een enigszins duisterder stijl ten gevol-
ge, maar verhoogt tegelijkertijd de charme.
Hij had een even diepe minachting voor de
voorstanders van een pedante en geaffecteer-
de stijl als voor hen die zich aan archaïsmen
te buiten gingen (beiden waren in zijn ogen
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olifant een cent aanbiedt’ (tamquam assem elephanto des). Het is mogelijk dat het door Augus-
tus gebezigde betizare (‘slap zijn’, als een biet) een individuele vorming is op hetzelfde stramien
als lachanizare (van lachana, ‘groente’), een woord uit de omgangstaal dat bij Suetonius ter
verklaring dient, maar het illustreert duidelijk, dat Augustus allerminst conservatief in zijn taal-
gebruik geweest is. In dit opzicht verschilde hij van de purist Caesar, die eens opmerkte dat men
een neologisme als een gevaarlijke rots diende te omzeilen. Het is opvallend dat Quintilianus als
hij de neologismen behandelt (waarvan hij terecht zegt dat sommige eendagsvliegen zijn en
andere zich kunnen handhaven) onder zijn voorbeelden het woord munerarius (‘iemand die een
gladiatorenspel geeft’) aanhaalt, dat Augustus het eerst zou hebben gebezigd (Inst. or. 8,3,34).
Als Augustus zegt vapide se habere in plaats van male se habere (‘zich niet goed voelen’) kiest
hij weer voor een krachtiger uitdrukking, die ongetwijfeld haar wortels in de spreektaal heeft
(vapidus, eigenlijk ‘verschaald’ van wijn, is hier metaforisch gebruikt: ‘zich rot voelen’).
Tot dezelfde sfeer behoren ook wel baceolus (‘oerstom’), een ongetwijfeld wat krachtiger
synoniem van stultus. en pulleiaceus (‘zwartachtig’) een term, die door zijn vorm een ietwat
populairder niveau dan pullus suggereert. We mogen verder aannemen, dat vacerrosus (‘volslagen
gek’, ‘knots’4) een meer geladen woord is dan het synonieme cerritus. Ook dit drietal behoorde
volgens Suetonius tot de woorden, die Augustus regelmatig in de mond nam. Verder liet hij in
een brief aan Caesar eens blijken dat hij tegen de colloquiale vorm caldus (in plaats van calidus)
geen bezwaar had (Quintüianus, Inst. or. 1, 6, 19).
Na deze oriënterende opmerkingen volgen hier de betreffende hoofdstukken uit Suetonius’ Vita
Augusti (tekst en vertaling).



potius homines quam intellegant; deinde
ludens malum et inconstans in eligendo
genere dicendi ingenium eius, addit haec:
‘Tuque dubitas, Cimberne Annius ac
Veranius Flaccus imitandi sint tibi, ita ut
uerbis, quae Crispus Sallustius excerpsit ex
Originibus Catonis, utaris? an potius Asia-
ticorum oratorum inanibus sententiis uer-
borum uolubilitas in nostrum sermonem
transferenda?’ Et quadam epistula Agrippi-
nae neptis ingenium conlaudans: ‘Sed opus
est’, inquit, ‘dare te operam, ne moleste scri-
bas et loquaris.’

87 Cotidiano sermone quaedam frequentius
et notabiliter usurpasse eum, litterae ipsius
autographae ostentant, in quibus identidem,
cum aliquos numquam soluturos significare
uult, ad Kal. Graecas soluturos ait; et cum
hortatur ferenda esse praesentia, qualiacum-
que sint, ‘contenti simus hoc Catone’: et ad
exprimendam festinatae rei uelocitatem,
‘celerius quam asparagi cocuntur.’ Ponit
assidue et pro stulto ‘baceolum’, pro pullo
‘pullaeiaceum’ et pro cerrito ‘uacerrosum’
et ‘uapide se habere’ pro male et ‘betizare’
pro languere, quod uulgo ‘lachanizare’ dici-
tur; item ‘simus’ pro sumus et ‘domos’ gene-

fout, en wel in tegengesteld opzicht). Soms
maakte hij ze tot voorwerp van spot, vooral
zijn vriend Maecenas, wiens ‘geparfumeerde
krullen’ (dit zijn z’n eigen woorden) hij
voortdurend hekelde. Hij bootste graag diens
stijltrekjes na om er badinerend de spot mee
te drijven.
Evenmin ontzag hij Tiberius, die soms een
voorkeur voor verouderde en gezochte woor-
den aan de dag legde. Hij maakte Marcus
Antonius in het bijzonder het volgende ver-
wijt: hij achtte het dwaas van hem zo te
willen schrijven dat het de mensen meer ver-
blufte dan dat het voor hen begrijpelijk was.
En de spot drijvend met diens slechte en wis-
pelturige smaak op het stuk van stijlkeuze.
voegde hij er aan toe: ‘Jij aarzelt of je Cim-
ber Annius en Veranius Flaccus zult navol-
gen – en je gaat zo ver dat je de woorden
gebruikt die Crispus Sallustius aan de Ori-
gines van Cato ontleend heeft – of dat je
liever de handige woordtrucs van de Azia-
tische redenaars met hun holle frazen in
onze taal zult overbrengen?’ En in een brief,
waarin hij zijn kleindochter Agrippina om
haar aanleg prees, zei hij: ‘Maar je moetje
erop toeleggen niet geaffecteerd te schrijven
en te spreken.’

87 In zijn dagelijkse gesprekken gebruikte
hij bepaalde uitdrukkingen herhaaldelijk zo-
dat ze opvielen, zoals uit eigenhandig ge-
schreven brieven blijkt. Meer dan eens bezig-
de hij de uitdrukking: ‘ze zullen op de Griek-
se kalenden betalen’, hiermee doelend op per-
sonen, die hun schulden nooit zouden aflos-
sen. Wanneer hij adviseerde een situatie te
aanvaarden zoals die nu eenmaal was, was
zijn vaste gezegde: ‘Laten we met deze Cato
tevreden zijn.’ En als hij wilde zeggen dat
iets snel tot stand gebracht was, lag hem de
uitdrukking in de mond bestorven: ‘Sneller
dan asperges gaar worden.’ In plaats van

21



AANTEKENINGEN

1 De uitspraak o in plaats van au gold in de eerste
eeuw na Chr. als een provincialisme, omdat het
Umbrisch en enkele andere Italische dialekten
deze monophtongisering kenden. De gramma-
ticus Festus maakt ergens een opmerking over
rustici (onontwikkelden) die orum uitspreken
in plaats van aurum en oriculas in plaats van
auriculas.

2 Post Augustum non nihil reliquiarum iam et
vietarum et tabescentium Tiberio illi superfuisse
(uitg. M. vas den Hout, p. 117). Voor de elo-
quentia van de andere keizers van het Julische
huis heeft Fronto geen goed woord over: *we
schamen ons niet minder over hun taalgebruik
dan dat wij walgen van hun karakter’ (ut non
minus verborum puderet quam pigeret morum).
Ze schreven volgens hem hun eigen redevoerin-
gen niet, maar waren als fluiten, die geen geluid
gaven als een ander er niet op blies. Maar tegen-
over een dergelijke opmerking staat bijvoor-

beeld het oordeel van Tacitus (Ann. 13,5) over
de welsprekendheid van Caligula.

3 Men heeft wel de opmerking gemaakt, dat blij-
kens een door Suetonius (Claud. 4) geciteerde
brief Augustus toch Romae en niet in Roma
schreef. Daarom hebben sommigen voorgesteld
de lezing van de codices te volgen die verbis
hebben in plaats van urbibus (praepositiones
verbis addere). Hoewel men hiervoor voorbeel-
den in Augustus’ correspondentie vindt (in
amore insunt omnia, adeo ad illum, inscribo in
lapide) lijkt dit toch minder waarschijnlijk. Zie:
E. Wölfllin, Zur Latinität des Augustus, Archiv
für lat. Lexikographie und Grammatik 10
(1898), p. 486.

4 Deze vertaling is gekozen omdat vacerra, waar
het woord vandaan komt, een stuk hout bete-
kent.

5 Drs. A. G. Verdenius ben ik dank verschuldigd
voor enkele kritische kanttekeningen.
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tiuo casu singulari pro domuos. Nec um-
quam aliter haec duo, ne quis mendam
magis quam consuetudinem putet.

‘dom’ zei hij altijd ‘getikt’ en ‘knots’ in plaats
van ‘gek’; verder ‘zich rot voelen’ voor ‘zich
niet goed voelen’ en ‘slap zijn als een biet’
voor ‘slap zijn’, wat in de omgangstaal met
lachanizare (‘verlept zijn’) wordt aangeduid.
Verder simus (‘wij zijn’) in plaats van sumus
en domos als genitief enkelvoud in plaats van
domuos (variant: domus). Deze laatste twee
schreef hij nooit anders: opdat men er niet
veeleer een fout in zou zien dan zijn vaste
spelling5.



In zijn Brief aan Magnus waarin Hieronymus een zeer beknopt overzicht over de christelijke
Latijnse literatuur invlecht, vermeldt hij ook de Spaanse priester luvencus van wie hij zegt dat
deze ‘onder de regering van Constantijn de geschiedenis van de Heer, de Zaligmaker, in dicht-
vorm heeft uiteengezet’, en – zo voegt hij er aan toe – ‘hij schroomde niet de majesteit van het
evangelie te onderwerpen aan de wetten van het metrum’1. Hiermee doelde hij ongetwijfeld
niet alleen op de metriek – het ging hier om de dactylische hexameter – maar meer in het alge-
meen op het feit dat luvencus zich in zijn werk richtte naar de traditie van het klassiek-romeinsc
epos.
Dit laatste blijkt duidelijk uit het werk dat ons in zijn geheel bewaard is gebleven, zijn in vier
boeken ingedeelde epische bewerking van de stof der evangeliën, vooral van het evangelie van
Mattheüs dat hij als uitgangspunt nam. Gewoonlijk betitelt men dit dichtwerk als Evangeliorum
libri quattuor. Overal proeft men hierin de klassieke literatuur: geregeld wordt men herinnerd
aan dichters als Vergilius, Ovidius, Statius en anderen, bij wie hij zich in formeel opzicht nauw
aansloot. In de editie van J. Huemer2 worden dan ook onder de tekst vele reminiscenties opge-
tekend. Ongetwijfeld kende luvencus die van goeden huize was, en derhalve een uitstekende
opleiding zal hebben genoten, de Latijnse klassieke dichters (met name Vergilius) zeer goed:
uit de bestudering van poëten als Vergilius en Horatius bestond immers die opleiding hoofdza-
kelijk. Blijkbaar kregen de christenen er behoefte aan een ‘christelijk’ equivalent van de ‘profane’
poëzie te scheppen dat bruikbaar was wanneer men naast het traditionele onderwijs aan christe-
lijke jongelieden een aanvullende opleiding wilde geven. Ook de neiging om te laten zien dat
men in cultureel opzicht aan het heidendom gelijkwaardig was, zal hier een rol gespeeld heb-
ben3.
De klassieke kleur die de dichter in dit omstreeks 330 gedichte ‘Leven van Jezus’ nastreefde,
verhinderde hem echter niet hier en daar een neologisme op te nemen. Als zodanig valt in onze
episode het woord flammicomans (201) te beschouwen (met vlammende haren).

Tekst en vertaling

Thans laten wij tekst en vertaling volgen van een gedeelte uit het vierde boek (197-226) waarin
de dichter de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden weergeeft (Mattheüs 25, 1-13). De
tekst is genomen uit de boven vermelde editie van Huemer.

23

Iuvencus en de parabel van de wijze en
de dwaze maagden
J.J. Thierry

 



Conferri possunt caelestia regna puellis
Bis quinis, pars est quarum sapientior una,
Altera praestupido pars est stolidissima corde.

200 Occurrere iliae uotis sponsalibus omnes
Omatu adcinctae taedarum flammicomantum.
Sed sapiens pars illa, sibi quo lumina flammae
Susciperet, portare simul curabat oliuum.
Stultarum uero non est prudentia talis.

205 Cumque moraretur sponsus, turn membra sopore
Soluuntur cunctae per compita lata uiarum.
Iam noctis medio clamor crebrescere magnus
Exoritur, laetoque dehinc occurrere uoto
Admonuit taedisque uias ornare coruscis.

210 Surgere uirginibus properatum, et lumina taedis
Instruere et flammas pingui conponere oliuo.
Tum stolidae rogitant olei sibi cedere partem,
Prudentes secum quod tunc gestare uidebant.
Sed quoniam sapiens pauitat chorus, omnibus aeque

215 Ne desint clarae nutrimina pinguia flammae,
Ex paruo aequalis si detur portio cunctis,
Tum pergunt stultae, ut liquidum mercentur oliuum.
Dum pergunt, laetae transcurrunt omnia pompae
Et sponso tantum comitatur factio prudens.

220 Adueniunt brutae sero post tempore segnes
Et sponsi pulsare fores et limina clausa
Nequiquam ingeminant precibusque ingrata frequentant,
Ut liceat miseris penetrare in limina laeta.
Ilias non comitum sponsi cognoscere quisquam

225 Non ipse sponsus uoluit. Vigilate timentes,
Aduentus uobis quia non est certior hora.

‘Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met tien meisjes van wie de ene helft ver-
standig is, maar de andere erg dom, in en in stupide.
Allen trokken zij met de beste wensen voor het bruidspaar op de lippen de bruidegom tege-
moet, allen voorzien van sierlijk vlammende fakkels.
Die verstandige meisjes nu zorgden er voor tegelijk olie mee te nemen om zo het licht van hun
vlam aan te houden. De domme meisjes echter hadden zulk een voorzorg niet genomen.
En toen de bruidegom uitbleef, verzonken allen in een diepe slaap op een breed kruispunt van
wegen.
Eindelijk, midden in de nacht, verhief zich een luid geroep dat steeds sterker werd en hen
opriep om nu onder zegenwensen de bruidegom tegemoet te trekken en de wegen te tooien
met flakkerende fakkels. De maagden stonden haastig op, staken hun fakkels aan en lieten die
opvlammen door de vettige olie.
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Toen vroegen de dommen hun een deel van de olie af te staan waarvan zij toen pas merkten
dat de verstandigen die bij zich hadden. Maar omdat deze groep bang zei te zijn dat zij allemaal
een even groot tekort zouden krijgen aan de voor een heldere vlam benodigde vette brandstof als
de geringe voorraad onder allen gelijkelijk zou worden verdeeld, gingen de dommen er op uit
om de vloeibare olie te kopen.
Terwijl zij onderweg waren, passeerde de hele feeststoet hen reeds: zo werd de bruidegom
slechts door de groep verstandige meisjes begeleid.
Die slome domoren echter arriveerden veel te laat; zij klopten herhaaldelijk op de gesloten deur
van de bruiloftszaal – maar tevergeefs. Ze stonden voor de deur te bidden en te smeken dat hij
hen, stakkerds, zou binnenlaten in de feestzaal – maar de deur liet zich niet vermurwen. Nie-
mand van de begeleidsters van de bruidegom wilde hen kennen, ook de bruidegom zelf niet.
Waakt dan in vreze, want het uur van zijn komst weet ge niet precies.’

Men ziet dat de door Iuvencus in het vormenkleed van de klassieke poëzie gehulde gelijkenis
een tamelijk getrouwe weergave is van de nieuwtestamentische parabel, vanaf het begin (Dan
zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met ...) tot en met het slot (Waakt dan,
want gij weet de dag noch het uur).

Per compita lata viarum?

Reeds in v. 200 ziet de dichter de meisjes met hun vlammende fakkels op weg door de nacht.
Van de bruidegom is echter nog niets te zien. Wanneer het lang gaat duren, gaan de meisjes,
blijkbaar vermoeid, midden op de heerbaan zitten en vallen daar in slaap per compita lata
viarum (op een breed kruispunt van wegen, dus: op de openbare weg, v. 206). Deze voorstelling
treft men wel meer aan. Ze is echter, naar ik meen, onjuist en berust op een verkeerde interpre-
tatie van het begin van de gelijkenis zoals die door Mattheüs wordt verhaald (Dan zal het
koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden die haar lampen namen en uit-
trokken, de bruidegom tegemoet). Men dient deze inleidende woorden niet te beschouwen als
het begin van het verhaal, maar veeleer als een soort opschrift dat het straks in de gelijkenis
verhaalde vooraf even samenvat. Men kan zich de situatie beter zo voorstellen: de tien meisjes
zijn bruidsmeisjes die in het huis van de vader van de bruid geholpen hebben de bruid te kleden
en te tooien. De bruidegom zal haar daar komen afhalen. Bij zijn nadering zullen de bruids-
meisjes naar buiten gaan om hem in te halen en te verwelkomen. In dit geval duurde dat echter
erg lang zodat zij, nog in het huis van de bruid gezeten, allemaal begonnen te knikkebollen
(Mattheüs 25,5; �νàσταêαν π�σαι) en in slaap vielen. Eerst wanneer de middernachtelijke roep
hen heeft doen wakker schrikken, gaan zij naar buiten. Die oproep luidde dan ook: �êÛρøεσθε
ε�ς �πÀντησιν (gaat naar buiten om hem te ontmoeten, 25,6). \Εê – veronderstelt hier dat zg
nog binnen zijn.

Lampen of fakkels?

Wijkt de dichter in zijn voorstelling op dit punt dus af van het nieuwtestamentische verhaal,
dit is niet het geval wanneer hij de meisjes hier vlammende fakkels laat dragen. Integendeel:
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ten aanzien van de vertaling lampen dient herziening te worden overwogen. Mattheüs gebruikt
hier het woord λαµπÀς, en in het algemeen betekent dit fakkel, flambouw. Behalve in dit
hoofdstuk komt het woord nog viermaal in het Nieuwe Testament voor, alsook ongeveer
twintigmaal in de Septuaginta waar het ongetwijfeld steeds als fakkel moet worden opgevat.
Van de vier nieuwtestamentische gevallen (Joh. 18,3; Handelingen der Apostelen 20.8; Open-
baring van Joh. 4,5; 8,10) geeft de gangbare vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap er drie
weer met fakkel’, alleen Hand. 20,8 met lampen: in de bovenzaal waarin Paulus een toespraak
hield, waren ‘verscheidene lampen’. Het zouden echter even goed op de grond vastgezette
toortsen geweest kunnen zijn. Wellicht iets dergelijks als de Homerische ‘knapen van goud’
in het paleis van Alkinoös, beelden in de handen waarvan brandende fakkels konden gezet
worden (Od. 7,100-101: øρàσειïι δ\ �ρα κï�ρïι ... �στασαν α�θïµÛνας δαÝ̈ δας µετa øερσdν
�øïντες.
Het normale woord dat zowel de Septuaginta (een kleine vijftigmaal) als het Nieuwe Testament
(veertienmaal) voor het olielampje gebruiken is λàøνïς4. Ook Mattheüs doet dit, bijvoorbeeld
in het bekende ‘Niemand steekt een lamp aan en zet die onder de korenmaat’ (5,15: ï�δb
καÝïυσιν λàøνïν καd τιθÛασιν α�τeν �πe τeν µÞδιïν).
Wanneer men deze gegevens overziet, wordt het wel moeilijk op onze plaats λαµπÀς weer te
geven met lamp5. Fakkels, veelal bestaande uit een bundel rijshout, konden natuurlijk ook
gedragen worden. Zij werden dan gestoken in een houder die bijvoorbeeld van een zilveren
handgreep was voorzien. Aan een dergelijk voorwerp kunnen wij denken wanneer er in de
Septuaginta sprake is van λαµπÀδες �ργυρα� (Judith 10,22 in de Willibrord-vertaling: Zilveren
flambouwen werden voor hem uit gedragen).Een belangrijk bezwaar tegen de opvatting dat de
tien meisjes in plaats van lampjes fakkels
zouden hebben gedragen is natuurlijk dat hier de voor de vlam onontbeerlijke olie vermeld
wordt. Dus toch aan olielampjes denken? Maar die waren voor gebruik buitenshuis zeer ondoel-
matig – bij het geringste zuchtje zouden ze uitgaan – en bovendien was hun schijnsel toch te
zwak om enige noemenswaardige verlichting in de duisternis te brengen. Aan lantaarns te
denken lijkt ook uitgesloten: Joh. 18,3 gebruikt daarvoor het woord æανÞς, in duidelijk onder-
scheid met λαµπÀς.
Een plausibele oplossing lijkt mij te zijn aangedragen door F. Zorell en Joachim Jeremias, de
bekende Duitse nieuwtestamenticus, die beiden gewezen hebben op bepaalde Arabische brui-
loftsgebruiken zoals die nog in onze eeuw in Palestina geconstateerd werden6. In Bethlehem en
andere plaatsen werden bij nachtelijke bruiloftsstoeten fakkels gebruikt die bestonden uit lange
stangen waarvan het boveneinde was omwikkeld met grote in olijfolie gedrenkte lappen. Zulke
fakkels branden slechts kort, nauwelijks een kwartier (een olielampje kan het ongeveer zeven
uren uithouden!), zodat men zich kan indenken dat het prettig is enige reserve-olie bij zich te
hebben: voor olielampjes zou dat niet zo nodig geweest zijn.
Iuvencus’ taedae flammicomantes lijken derhalve een correcte weergave van de door Mattheüs
genoemde λαµπÀδες7.

Interessant is het tenslotte nog op te merken dat ook de vroegchristelijke schilderkunst het
woord aldus heeft opgevat. Muurschilderingen in de catacomben (vierde eeuw) hebben de
gelijkenis tweemaal uitgebeeld. In beide gevallen zijn fakkels te zien. De duidelijkste schildering
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is die in de catacombe van de heilige Cyrïaca. Daarop ziet men de vijf wijze maagden met heftig
laaiende fakkels, terwijl de vijf dwaze hun uitgebluste fakkels deels naar de grond gericht hou-
den, deels tegen hun schouder geleund dragen8 (afb. 1).

Aandacht verdient in dit verband ook een tekening van de tien maagden in een vroeg hand-
schrift, de zogenaamde Codex purpureus Rossanensis die in het jaar 1879 ontdekt werd te
Rossano in Calabrië. Dit prachtige met miniaturen versierde handschrift uit de zesde eeuw bevat
de Griekse tekst van Mattheüs en Marcus, in zilveren majuskels geschreven op purperkleurig
perkament. De meisjes zijn ook hier met fakkels afgebeeld (afb. 2).
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NOTEN

1 Hieronymus, Epist. 70,5: Iuvencus presbyter
sub Constantino historiam Domini salvatoris
versibus explicavit, nec pertimuit evangelii
maiestatem sub metri leges mittere. Magnus was
de officiële rhetor van de stad Rome.

2 In de serie Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum (CSEL), Wenen 1891. Deze uitgave
werd overigens niet altijd gunstig beoordeeld.
Verg. Nils Hansson, Textkritisches zu Juvencus.
Lund 1950,12-14.

3 Zie Christine Mohrmann, Etudes sur le latin des
chrétiens I. Roma 1961,154-157.

4 Verg. voor het gebruik van λαµπÀς en λàøνïς in
Sept. en N.T. resp. E. Hatch and H. A. Redpath,
A Concordance to the Septuagint II. Oxford
1897 (1954 Photomech. Nachdr. Graz) en K.
Aland, Vollständige Konkordanz zum griechi-
schen Neuen Testament, Band I. Lief. 8. Berlin-
New York 1979. Band II (Spezialübersichten)
1978.

5 Soms komt λαµπÀς ook voor in de betekenis
lamp. Zo wordt in een inventarislijst van allerlei
tempelbezittingen uit de derde eeuw na Chr. ge-
sproken van een λαµπ(aς) �ργ(υρ�) µεστ(c),
een gevulde zilveren lamp, of van een λαµπ(aς)

σfν úωδÝÿω ΚÞρης, een lamp met een kleine
afbeelding van Kore er op (The Oxyrhynchus
Papyri. Part XII, 1449, 22; 44). De papyrus
spreekt echter ook meer dan eens over λàøνïι,
bijvoorbeeld λàøïι øρ(υσï�) µεικ(ρïd µ)εστ(ïd)
θε�[ïι]â, twee kleine gouden gevulde gewijde
lampen (ibid. 15). Er bestaat echter naar mijn
mening geen enkele reden om deze betekenis
van λαµπÀς reeds voor het Nieuwe Testament
aan te nemen.

6 F. Zorell S. J. De lampadibus decem virginum.
In: Verbum Domini 10 (1930), 176-182. J.
Jeremias, ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ Mt 25,1. 3 f. 7 f. In:
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissen-
schaft 56 (1965), 196-201.

7 Ongetwijfeld las Iuvencus de bijbel in een oud-
latijnse vertaling. Ook deze had in Mattheüs 25
de vormen lampades en lampadibus. Zie A.
Jülicher, Itala. Das Neue Testament in altlatei-
nischer Überlieferung. Berlin-New York2 1972,
182-183.

8 Zie voor de afbeeldingen de dissertatie van Hil-
degard Heyne, Das Gleichnis von den klugen
und törichten Jungfrauen. Eine literarisch-
ikonographische Studie zur altchristlichen Zeit,
Leipzig 1922, 8-9; 79-97.
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Om de Erasmiaanse traditie van Hermeneus nog eens voort te zetten...
Inderdaad, de grote Latinist (1467-1536) heeft, naast zijn werken in proza, en naast zijn brieven,
ook poëzie op zijn naam. Voor geen van deze drie aspecten van zijn werk heeft hij zich over
onze eeuw te beklagen. Gestaag komen sinds 1969, toen hij geacht werd 500 jaar geleden gebo-
ren te zijn1, de delen van zijn Opera Omnia, van commentaar voorzien, van de persen (ASD).
P.S. Allengs magistrale editie van zijn correspondentie, inl906 begonnen, werd in 1947 voltooid
(A). En voor zijn verzen beschikken we sinds 1956 over C. Reedijk’s The Poems of Desiderius
Erasmus (R).
Het doet aan de verdiensten van laatstgenoemd boek niet af, wanneer hier gepoogd wordt het
raadsel op te lossen van twee versjes, die dr. Reedijk, naar hijzelf aangeeft, niet precies wist te
plaatsen. Daarbij komen tot nu toe onbekende feiten uit Erasmus’ leven ter sprake. Naar ik
hoop, zullen ze tot nader onderzoek stimuleren.
R 50 is het eerste vers van een achttal. Zes nieuwe klokken van een door de bliksem verwoeste
kerk stellen zich voor: ik ben aan de Drieëenheid gewijd, ik aan Maria, ik aan Johannes de
Doper, ik aan Petrus, ik aan Maria Magdalena, en ik, de kleinste, aan Alle Heiligen.
De tekst van R 50 luidt:

‘Concinimus sex aera, at ego cui maxima vox est
Alpha et ω Triadi rite dicata vocor.

Nos aedemque sacram Scasti pia cura Girardi
Praesulis absumptam fulmine restituit.’

Wij, zes bronzen klokken, luiden in harmonie –
maar ik, die de luidste stem heb, heet, aan de
Drieëenheid gewijd, de Alpha en Omega.
Ons heeft, met de heilige kerk, de vrome zorg
van bisschop Girardus Scastus, toen ze door de
bliksem was verwoest, gerestaureerd.

Dr Reedijk vraagt: welke kerk wordt bedoeld, wanneer werd het versje geschreven, wie was
bisschop Girardus Scastus? Is het het kerkje van Den Hem bij Schoonhoven, in 1495 door het
hemelvuur verbrand? En schreef Erasmus het vers bij zijn laatste bezoek aan Holland, 1501?
of droeg hij eerder, bijv. vanuit het buitenland, op verzoek van Cornelius Aurelius (= van
Gouda), zijn vriend en mededichter, zo zijn steentje bij^ Het enige wat we zeker weten: de
versjes zijn, met vele andere, gepubliceerd in de Epigrammata, die het tweede deel vormen
van een door Badius in Parijs tussen 25 dec. 1506 en 8 jan. 1507 uitgebracht boek (R, lijst I,
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nr. 3). Voor de bisschop grijpt dr. Reedgk naar ‘the gift of Erasmus for confusing or corrupting
the names of those who did not concern him immediately’. Hij meent, dat Erasmus de namen
van een wijbisschop uit Utrecht, die mogelijk de kerk van Den Hem opnieuw heeft gewijd,
Henricus Schadehoet, kan hebben verward met die van Gerard Scadde, die ca. 1424 het huis
van de Broeders des gemenen levens te ’s-Hertogenbosch had gewijd. (De twee ongelukkige
jaren, die Erasmus in dat huis doorbracht, zouden – als ik wat Freud in dit verhaal mag men-
gen – deze Fehlleistung kunnen hebben veroorzaakt.)
Ik geloof hier niets van. Mijn hoofdbezwaar is, dat dr. Reedijk de volgorde van de tekst niet
aanhield. Onwillekeurig heeft hij, om de inderdaad abominabel klinkende administratieve volg-
orde Scastus, Girardus te ontgaan, de bisschop herdoopt tot Girardus Scastus. Alles komt m.i.
goed, als we denken aan een drukfout, en in plaats van Scasti lezen: Sanctis (geschreven Sāctis,
met dezelfde en evenveel letters). De kerk was, net als de kleinste klok, ‘sacra Sanctis’ – aan de
heiligen gewijd.
Met de eliminatie van de ‘ghost’ Scastus komt de weg vrij naar de kathedraal van Chartres.
Dr. Reedijk noemt zelf de mogelijkheid, dat wordt gedoeld op de brand door blikseminslag in
de NW-toren op 29 juli 1506. Hij acht die kans echter miniem. De datum van de ramp en de
publicatie van het vers liggen z.i. te dicht bij elkaar. En bovenal: de bisschop van Chartres heette
René d’Illiers. Het eerste bezwaar is misschien niet onoverkomelijk. Maar inderdaad: hoe komen
we van d’Illiers af?! Dàt lijkt hier het probleem te zijn.
Erasmus, die juni 1506 uit Engeland op weg ging om in Italië te worden gepromoveerd, reisde
via Parijs, waar hij van begin juni tot half aug. is gebleven. Twee maanden van bruisende activi-
teit! Toen hij opbrak en de porte dïtalie uitreed, hoorde hij tevreden achter zich het gestommel
van de pers van Badius, die dank zij hem voor wel een halfjaar brood op de plank had.
Toen einde juli de toren van de kathedraal van Chartes afbrandde, had Badius juist de tekst van
Erasmus’ vertaling van Lucianus’ Alexander gedrukt. Alleen wist Erasmus blijkbaar nog niet, of
hij had nog niet beslist, aan wie hij het werkje zou opdragen. De ramp kwam hem te hulp! Vlug
schreef hij, en vlot drukte Badius een opdracht aan bisschop d’Illiers, met aan het slot enige
sympathieke woorden over het desastreus gebeuren (A I 199). De acht versjes dateren waar-
schijnlijk ook van vlak na de brand. Mijns inziens moet Erasmus toen ‘...pia cura Renati/Prae-
sulis’ hebben geschreven: de vrome zorg van bisschop René. Zo was het al in de proef gedrukt,
toen een bericht uit Parijs hem noopte vanuit Italië, waar hij al lang en breed zat, snel Badius
opdracht te geven tot verandering van de naam Renatus in Girardus. Tot hiertoe mijn hypothese
op grond van dr. Reedijk’s materiaal.
Via Allen kwam ik deze Girardus op het spoor! In 1609, zegt hij (A I 199, n. 19) – maar hij
heeft het boek zelf niet gezien; hij citeert de titel foutief – heeft Renouard in zijn Parthénie
ou Histoire de l’église de Chartres het vers gepubliceerd, dat in 1508, toen de restauratie van de
toren was voltooid, daarin is aangebracht. Mij bleek, dat in dat vers de toren spreekt (zoals bij
Erasmus de grootste klok!) en o.a. vertelt, dat de eerste steen in maart 1507 was gelegd. Daarop
heet het, in het vijfde kwatrijn:

‘Et en Apuril huictiesme iour expres,
RENÉ D’ILLIERS Euesque de renom,
Perdit la vie, au lieu duquel apres
Fut ERARD mis par postulation.’
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Ziehier, meen ik, de gezochte! Het is Erard de la Marck die, reeds bisschop van Luik, ‘par
postulation’, ‘op eis’ des konings, op 27 juni 1507 tot bisschop van Chartres werd gekozen2.
Omdat ‘...cura Erardi’ een hiaat oplevert, heeft Erasmus, vermoed ik, de naam (met lichte
Brabantse G) aangepast tot Gerardus; en dan licht verfranst tot Girardus.
Hierom dus kon Erard, toen Erasmus hem in 1517 per brief (A III 738) benaderde (we kunnen
nu zeggen: opnieuw benaderde), antwoorden (A III 746) dat Erasmus aan hem ‘fama et nomine
a decennio notissimus’ was, van naam en faam van tien jaar geleden bekend. Misschien mogen
we hieruit opmaken, dat het versje in 1507 niet onopgemerkt is gebleven. Misschien ook, dat
Erasmus ervoor is beloond. Want daarom zal hij het hebben geschreven, en daarom was het zo
van belang de juiste bisschop te noemen. Wie dit Erasmus kwalijk neemt, bedenke, dat ZWO
toen zo werkte.
‘Restituit’ is perfectum. Toen Erasmus het versje schreef, was de restauratie nog niet begonnen
– hij rekende haar reeds voltooid. Mogelijk dong hij met R 50-58 naar de eer zijn verzen te zien
aangebracht in de Chambre des Sonneurs. Hij schreef acht versjes voor zes klokken – het
tweede en het laatste hebben een alternatieve tekst: de jury kon kiezen. Zes is ook het getal van
de Franse kwatrijnen, die de bezoeker tot op vandaag lezen kan. (Dan verloor het Latijn het van
het Frans.)
Tenslotte: toen Badius regel 3 opnieuw moest zetten, kwam de nieuwe bisschop er goed in,
maar raakten de Heiligen in de knel, tot innige tevredenheid van het zetfoutenduiveltje.

(slot volgt)

NOTEN

1 Onze jg. 42, p. 99 vv., p. 266 vv. En Rotter-
dams Jaarboekje 1978, 219-222.

2 Vriendelijk dank aan les Archives départemen-
tales d’Eure et Loir te Chartres voor de brief
dd. 20 juni! – De koning claimde, vermeldt
Léon-E. Halkin in Les conflits de juridiction
entre Erard de la Marck et le chapitre cathédral
de Chartres, Liège/Paris 1933, p. 34 v., al begin
1506 bij de paus voor Erard een (aarts)bisdom;
in aug. was René’s gezondheid goed; sept.

bracht Erard bij de koning door; René werd 4
apr. 1507 ziek en stierf de 8e. Mijn probleem:
liep er tussen sept. en Badius’ ‘deadline’, ca. 1
dec., in Tarijse kringen’ een gerucht over een
ernstige ziekte van René? En wie bracht
Erasmus tot zijn overhaaste wijziging? Men zou
René’s reactie op R 50 willen weten! Erasmus
vermeldt A III 738 het versje met geen woord.
Zou Erard erop zinspelen met ‘a decennio’, A
III 746?

31



Zijn vader stamde uit een oud geslacht
dat reeds de republiek en nu al eeuwen
naast zichzelf Rome’s keizers had gediend
in vele slagen en in nog meer ambten.
Zijn moeder kwam van een bijna vrije stam.
Perfect beheerste hij het klassiek Latijn
maar beter nog het vloeken der soldaten.
’n Germaanse tongval sprak hij met de slaven
geleerd van kinderen met wie hij op ’n erf
in stal en struikgewas eens had gespeeld.
Hij had de schoonheid van zijn zestien jaren
die hij in ’t badhuis op de markt aan ieder
minachtend wegschonk, aan de sluwe Syriërs,
aan drukgebarende Griekse handelaren,
zijn vaders officieren, sombere Joden.
Maar hij verveelde zich, al zwierf hij dagen
gewapend met zijn slinger, pijl en boog
door bossen, over heuvels, van een beek
de loop vervolgend of het spoor van vossen
als hij vermoeid zich voelde van het spel
wellustig-wreed met het blonde slavenkind
die als een Chloris Leda Ariadne
of andere nymf of vrouw uit Ovidius’
pen hem – als held – gedwee ter wille was
in al zijn onrijp, jong en wild begeren
bij ’t altaar dat hij heimelijk had opgericht
voor een halfverzonnen vaag nog levende godin.

Zou hij de macht van ’t langzaam lusteloze
het ongelukkig Rome willen stutten
een veldheer willen zijn van een oosters keizer?
Of zou hij naar de eindeloze wouden
aan de overzijde van de grensrivier
vertrekken om zich daar aan het hoofd te stellen
van roof- en buit-beluste vrije stammen
om heel dat overrijpe weke rijk
te plunderen kleineren schennen onderwerpen?
Zo dacht hij vage plannen uit en droomde
teveel van Caesar Alexander Troje,
verveelde zich met heel de achteloze
verstilde schoonheid van zijn zestien jaren.

Reinout Vreijling
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