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De laatste jaren zijn we getuige geweest
van een verbazingwekkende herleving
van talen en volkeren waarvan we dach-
ten dat ze al lang geleden verdwenen
waren. Hoewel niemand in staat is de
Etrusken te doen herleven - de laatsten
die Etruskisch spraken stierven immers
zo’n tweeduizend jaar geleden - zijn de
inwoners van de oude Etruskische gebie-
den in Italië, zowel in Toscane als elders,
opmerkelijk trots op hun Etruskische
achtergrond. Dit ongeacht het feit dat
hun Etruskische bloed nu verdund is met
dat van latere indringers. Perugia, een van
de grote Etruskische steden, werd al door
keizer Augustus ingedeeld bij de admini-
stratieve regio Umbria, maar haar Etruski-
sche verleden is nog steeds zichtbaar en
reden tot trots. De Etruskische stadsmu-
ren, die steenhouwers-merken in Etruski-
sche letters hebben, en de twee Etruski-
sche stadspoorten zijn door de Romeinen
en later in de Middeleeuwen en in de
Renaissance opnieuw gebruikt in de ver-
dedigingssystemen van de stad. De op-
gravingen van de Etruskische begraaf-
plaatsen rond de stad zijn vooral de laat-
ste eeuw zó uitgebreid en grondig
geweest dat men zou denken dat er voor
de hedendaagse archeoloog niets meer
over zou zijn. Desalniettemin zijn er de
afgelopen jaren bij Perugia twee nieuwe
familiegraven gevonden, één grote en één
kleine, en beide verschaffen ons interes-
sante wetenswaardigheden over de inwo-
ners van tweeduizend jaar geleden.
De grote tombe werd op 21 december

1983 gevonden door Nazareno Banella,
van beroep nachtwaker. Toen hij sla
haalde in zijn groentetuin in Monteluce
ontdekte hij een gat, ‘zo klein als een
navel’, bij de wortels van een olijfboom.
Hij probeerde het gat weer te vullen met
behulp van zijn paraplu, maar hoe meer
hij in de aarde prikte, hoe groter het gat
werd en plots viel de aarde onder zijn
voeten weg. Gelukkig kon hij zich nog
aan de boomwortels vasthouden en zo
weer opkrabbelen. Zijn nieuwsgierigheid
won het al snel van zijn schrik en hij
rende terug naar huis om zijn vrouw in te
lichten en een ladder en een lamp te
halen om het mysterieuze gat te kunnen
onderzoeken. Een paar starende ogen, het
eerste wat de lamp bescheen, gaf de
Banella’s opnieuw een schok. Bij nader
inzien bleken de ogen gelukkig toe te
behoren aan een tamelijk levenloze, maar
zeer levendig beschilderde sculptuur die
een op een stenen urn liggende man
voorstelde. Verschillende andere kleine
stenen kisten, de meeste met zadeldak-
deksel, waren neergezet in nette rijen in
deze ondergrondse kamer, waarvan kort
tevoren het dak was ingestort.
Zo werd een Etruskisch graf ontdekt dat
bestond uit één centrale kamer en drie
zijkamers en dat meer dan 50 urnen
bevatte (fig. 1). Het gerucht van een
‘Etruskische schat’ deed snel de ronde en
een van de eersten die de tombe bezocht
was de dochter van de landeigenaar, die
haar ogen niet kon geloven. De
reliëfdecoraties waren beschilderd in hel-
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dere kleuren en de spullen die op de
grond lagen leken daar een paar minuten
eerder te zijn achtergelaten. Het geheel
gaf haar de indruk in een tijdmachine
enige duizenden jaren terug te zijn
gereisd. De volgende stap werd gedaan
door haar echtgenoot, die alles op video
vastlegde. Slechts een paar uur later was
de ontdekking al doorgegeven aan het
museum in Perugia en kon er worden
gestart met een professioneel onderzoek.
Dit nadat er eerst wat kleine probleem-
pjes op te lossen waren zoals het regelen
van oppassers en elektriciteit en derge-
lijke, wat niet direct lukte in de kersttijd,
waarin iedereen natuurlijk elders was.
Deze tombe was niet zozeer ‘rijk’ in de
zin van goud of andere kostbare voorwer-
pen, maar was zo waardevol omdat alles
nog intact was: alles lag nog waar het
tweeduizend jaar geleden was gelegd.
Voor het eerst in jaren was er een moge-

lijkheid een Etruskisch grafcomplex in
Perugia met de nieuwste wetenschappe-
lijke technieken te onderzoeken en analy-
ses te maken van de organische materia-
len, die gewoonlijk al verdwenen waren.
Dit is een nogal langdurig proces, evenals
het conserveren van de helderheid van de
kleuren. Ook de hoeveelheid overlede-
nen, 50 individuen van wie we de mees-
ten dankzij inscripties bij naam kennen, is
opvallend en heeft voor veel werk
gezorgd. De tombe geeft ons de gelegen-
heid een Etruskische familie gedurende
twee eeuwen, van de derde tot de eerste
eeuw v.Chr., te volgen

De familienaam in deze tombe is Cutu,
Op een van de oudste kisten staat de
naam Amth Cais Cutus Velusa, ‘Arnth van
Cai Cutu, zoon van Vel’. Net als in som-
mige andere van de oudste inscripties
bestaat de familienaam hier uit twee
delen. Cai Cutu, in de genitivus. Dit soort

Fig. 1. Interieur van de Cutu-tombe te Perugia.
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namen wijst in Etrurië vaak op een lage
sociale positie en misschien zelfs op
afkomst van een vrijgelaten slaaf.
Oe tweedelige naam werd later vervan-
gen voor het meer gebruikelijke Cutu.
Opvallend is dat het grafmonument van
Arnth Cai Cutu, volgens zijn naam dus
niet echt belangrijk, van zeer hoge kwali-
teit is. Dit monument (figs. 2-3), dat een
geheroïseerde, aanliggende man toont,
kan zich zelfs meten met een van de
topstukken uit de grafsculpturen van
Perugia, de urnen voor de adellijke familie
Velimna. De Tombe van de Velimna werd
al in de 19de eeuw een museum; het
‘Antiquario dell’Ipogeo dei Volumni’ kan
men nog steeds bezoeken in de buiten-
wijken van Perugia temidden van ‘auto-
strade’, bruggen, gebouwen en land-
schapselementen uit elke denkbare
periode.

De steensoort die voor deze sculpturen
gebruikt is, is het gewone travertijn.
De poreusheid van deze steen werd ver-
borgen onder een laag stuc, waarmee men
het op marmer wilde laten lijken.
Daarbij werd het oppervlak ook nog
beschilderd, wat overigens ook vaak het
lot van de duurdere materialen was.
Arnths urn is de meest kostbare in deze

tombe en hoeft niet zozeer een teken van
rijkdom te zijn maar kan beschouwd wor-
den als een symbool voor de breuk met
zijn lage afkomst. De latere urnen in de
Cutu tombe getuigen van een redelijke,
maar niet exceptionele rijkdom. Natuur-
lijk had de familie Cutu zijn eigen slaven,
van wie sommigen ons al bekend waren
door eerdere grafvondsten.

Fig. 2.
Urn en dekselfiguur van
Arnth Cais Cutus
Velusa.

Fig. 3. De jonge Arnth.
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Het oudste-grafmonument (fig. 4) was
een grote simpele zandstenen sarcofaag,
die tegen de achterwand van de achterste
kamer geplaatst was, de ereplaats.
Deze heeft geen inscripties, waardoor de
‘stichter van de familie’ anoniem is.
Wel was in zijn geval het lichaam begra-
ven en niet gecremeerd, wat de opening
van de sarcofaag tot een evenement
maakte waar iedereen met spanning op
wachtte. Men verwachtte een goed
bewaard skelet te vinden, of iets anders
spectaculairs. Toen de sarcofaag vlak voor
Pasen 1984 geopend werd wachtte de
aanwezigen, waaronder de pers dan ook
wel een zeer grote verrassing. Het skelet
miste namelijk het hoofd, de handen en
de voeten, en ook de rest bevond zich
niet in de anatomisch juiste volgorde.
Was de stamvader gedood op het slag-
veld, of waren zijn beenderen ooit ver-
plaatst? In beide gevallen is de nederlaag
van Volsinii, het tegenwoordige Orvieto,

een zeer acceptabele verklaring. Deze zeer
belangrijke Etruskische stad werd in 264
v.Chr. verwoest door de Romeinen onder
het mom van een bevrijding van de te
machtig geworden slaven. De overle-
vende inwoners werden verhuisd naar
een ‘nieuw Volsinii’, het huidige Bolsena.
Inscripties tonen echter aan dat ook veel
inwoners van Volsinii na die tijd in Peru-
gia opduiken. Misschien is dit ook het
geval geweest bij de familie Cutu.
Een ander argument voor deze specula-
ties is het feit dat zowel inhumatie als
simpele sarcofagen zonder decoratie
gewoon waren in het gebied rond Orvieto
tot de derde eeuw v.Chr. en dat de vroeg-
ste begrafenissen uit de Cutu-tombe in
Perugia lijken te corresponderen met die
uit de periode van Orvieto’s ondergang.
Alle andere overledenen in de Cutu-
tombe zijn gecremeerd en hun as bevindt
zich in kleine askisten, geheel volgens de
lokale gewoonte in Perugia. Ook de

Fig. 4. Sarcofaag en urnen uit de achterkamer van de Cutu-tombe.
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reliëfmotieven zijn volgens Perugiaanse
gewoonte: decoratieve motieven, Gorgo-
koppen, leeuwekoppen, Nereïden die zee-
monsters berijden (fig. 5), banketscènes,
de slag tussen Grieken en Perzen (fig. 6),
het Offer van Iphigenia, enz.

De meeste urnen hebben inscripties met
namen, waarbij het opvalt dat deze alle
verwijzen naar mannen en geen enkele
naar een vrouw. We wachten nog steeds
op de resultaten van de analyses van de
gecremeerde botten (die moeilijk naar
geslacht zijn te determineren) in de hoop
te kunnen vaststellen of de vrouwen ano-
niem in de urnen van hun echtelieden
werden begraven of dat er in de Cutu-
tombe werkelijk geen vrouwen aanwezig
zijn. Het gemis aan inscripties van vrou-
wen, hoe interessant dit etnografisch
gezien ook is, heeft er wel toe geleid dat
het reconstrueren van de stamboom knap
lastig is. Want zoals in vele Etruskische
families werden enkele mannelijke voor-
namen van generatie op generatie telkens
opnieuw gebruikt, en soms werd alleen
de voornaam in de inscriptie genoemd als

men andere informatie niet nodig vond
(zoals bij de urn van fig. 5). Feitelijk zijn
bij het reconstrueren van een Etruskische
familie inscripties van vrouwen zo be-
langrijk, omdat ze ook melding maken
van de naam van de echtgenoot, zodat
we daaruit kunnen opmaken wie met wie
getrouwd was en wie welke zonen had.
In dit geval is zelfs het in Etrurië zo
gebruikelijke vermelden van de naam van
de moeder achterwege gelaten. Uit enige
tentoongestelde inscripties en uit de
schilderingen kunnen we echter wel op-
maken dat een Cutu-man getrouwd was
met een vrouw uit de familie Velsna (ook
van Volsinische oorsprong) en een ander
met een Vete-vrouw (fig. 6). Helaas zijn de
meeste inscripties nog niet gepubliceerd.

De meest recente overledenen zijn het
dichtst bij de ingang geplaatst (nr. 5 in fig.
1). Op deze askisten zijn de namen niet
meer in het Etruskisch gegeven, maar in
een gelatiniseerde vorm: Cutius.
Een tweede verandering is het vermelden
van de naam van de moeder. Terwijl de
vroege Cutu’s daar blijkbaar nogal moeite

Fig. 5. Urn van Velthur Arnth(‘s zoon); een gevleu-
gelde figuur op een zeemonster. 2de eeuw v.Chr.

Fig. 6. Urn van Aule Cutu, zoon van Veti; de strijd
tussen Grieken en Perzen. Begin 1ste eeuw v.Chr.
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mee hadden, werd door de lateren deze
Etruskische gewoonte in de Latijnse in-
scripties strikt gehandhaafd, waardoor wij
nu Cutius-moeders kennen als Pisentia en
Maenatia, die overigens in Perugia al
bekend was onder de Etruskische naam
Mehnati. De urnen uit de Cutu-tombe
met de Latijnse inscripties zijn uit de eer-
ste eeuw v.Chr., toen de Etrusken formeel
gezien Romeinen waren geworden en het
Latijn de officiële taal werd in plaats van
het Etruskisch. Desondanks is er een con-
tinuïteit te zien vanaf de Etruskische tijd:
men gebruikte nog steeds dezelfde tombe
en men had nog dezelfde begrafenisge-
woonten.

In Perugia kwam er een abrupt einde
aan de Etruskische beschaving toen na
Caesar’s dood de aanhangers van Anto-
nius hun toevlucht zochten in Perugia,
dat uiteindelijk in 41 v.Chr. door Octavia-
nus werd veroverd. Hierbij werd de stad
geplunderd en brandde ze per ongeluk af.
Octavianus, de latere keizer Augustus,
vader van de wereldvrede, strafte zijn te-
genstanders door 300 Etruskische edellie-
den te executeren. Het is niet zeker of de
Cutu’s zich hierbij bevonden, maar hun
tombe werd zorgvuldig afgesloten om
nooit meer gebruikt te worden. Dit kan
echter ook voor de catastrofe gedaan zijn,
aangezien de tombe vol was.

De ontdekking van de Cutu-tombe was
een sensatie die onmiddellijk de aandacht
van de massa-media trok en die opmerke-
lijk snel in boeken over Etruriè terecht
kwam. De ontdekking van de Cutu-
tombe was de reden dat Perugia, immers
geen deel van Toscane, een tentoonstel-
ling over de Etruskische taal organiseerde
ter ere van het Etruskische Jaar, in 1985.
Ook gaf de ontdekking nieuwe hoop op
het vinden van Etruskische graven, wat
helaas ook gold voor grafrovers. In 1985
nam de politie van deze zg. ‘tombaruoli’
vier stenen kisten in beslag, die waren
gevonden in een kleine grafkamer in
Perugia’s voorstad Casaglia. Hierna werd

de tombe onderzocht door archeologen
die nog meer grafobjecten vonden.
Ook deze urnen hebben Etruskische in-
scripties, alleen verwijzen ze dit keer alle
naar vrouwen.

Het fenomeen van de ‘vrouwentombes’
was al bekend in Perugia uit enkele kleine
tombes met alleen vrouwelijke overlede-
nen. Zo bevatte bijvoorbeeld een tombe
uit Ponte Felcino, gevonden in 1846, de
urnen van vrouwen die allen dochters of
vrouwen van de familie Patna waren.
Wel vaker bevatten zulke kleine tombes
de urnen van moeders en dochters van
vier of vijf generaties, dus in een puur
‘matrilineaire’ volgorde. Dit is ook het
geval in een tombe die in 1927 in Santa

Fig. 7. Urn van Larthi Aifi, Veltsna’s vrouw en Ani’s
dochter.
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Lucia gevonden werd en die vijf genera-
ties moeders en dochters bevatte waarbij
hun familie naam natuurlijk elke genera-
tie veranderde in de naam van de vader.
Soms werden ook stiefdochters in zulke
‘matrilineaire tombes’ ondergebracht,
zoals in de tombe die in 1878 in Ponticello

di Campo gevonden werd. Nog meer ge-
compliceerde familierelaties treffen we in
de tombe die in 1797 in Palazzone gevon-
den werd. Hier bevonden zich drie gene-
raties van moeders en dochters, alsmede
twee generaties stiefdochters, waarmee
ook de onderlinge huwelijken tussen de

Fig. 8.
Het kussende paar uit
de Casaglia-tombe.
Laat 2e eeuw v.Chr.

Fig. 9.
Urn van Lusinia, doch-
ter van lota, de laatste
overledene uit de
Casaglia-tombe. Midden
1ste eeuw v.Chr.
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twee families in twee generaties getoond
werden.

In het geval van de Casaglia-tombe uit
1985 lijkt de ‘matrilineaire7 volgorde te
gaan van een moeder op een dochter via
een stiefdochter tot de stiefdochter van
de laatste! An Ani, Vapsumeis’ dochter en
Alfi’s vrouw lijkt de eerste generatie te
vertegenwoordigen. Ze werd begraven in
een zadeldakurn, die versierd was met
een niet echt vrouwelijke voorstelling, na-
melijk een ruiter die over een gevallen
vijand rijdt. De volgende generatie wordt
vertegenwoordigd door haar dochter, Lar-
thi AIfi, de vrouw van Veltsna (fig. 7).
Waarschijnlijk had ze zelf geen dochters,
maar wel een stiefdochter of een ander
vrouwelijk familielid van haar man’s kant,
Thania Veltsnei, Armi’s dochter en Lues-
na’s vrouw. Haar grafmonument is een
urn met als dekselfiguur een man en een
vrouw die elkaar kussen (fig. 8).
Ondanks het paar op de deksel, wordt
Thania’s echtgenoot niet in een aparte
inscriptie vermeld en was hij misschien
niet eens in de tombe begraven.
Zijn afwezigheid zal helaas nooit ver-
klaard kunnen worden, omdat de grafro-
vers de botten hadden weggegooid.

Voor zo’n zgn. ‘valse dubbele begrafenis’

zijn zonder meer parallellen te vinden.
De twee beroemde Etruskische sarcofa-
gen uit Vuici in het Museum of Fine Arts
in Boston hebben beide een omhelzend
stel op de deksel. In de ene zijn inderdaad
man en vrouw begraven, terwijl de ande-
re, smaller en duidelijk bedoeld voor één
persoon, alleen voor de vrouw bestemd
was, wat ook uit de inscriptie blijkt.
De Casaglia-um werd misschien gemaakt
voor twee personen, maar de ‘matrili-
neaire traditie’ van deze vrouwen schijnt
de plannen veranderd te hebben.
De laatste van deze vier urnen draagt de
inscriptie ‘Lusinia ---- lotae’, geschreven in
het Latijn (fig. 9). Lusinia is de Latijnse
vorm van Luesna en haar moeders naam
was lota. Daarom moet ze de stiefdochter
van de laatstgenoemde zijn geweest of
een ander vrouwelijk familielid van haar
echtgenoot. Misschien stond de naam van
Lusinia’s echtgenoot ook in de inscriptie
vermeld, maar dit is onzeker omdat het
middendeel met opzet uitgewist was.
De vraag is waarom. Er was blijkbaar
nogal wat improvisatie nodig voor Lusi-
nia’s grafmonument: de dekselfiguur was
ontworpen voor een man en het enige dat
verwijst naar een vrouw is de inscriptie.
De Perugiaanse vrouwen moeten dus erg

Fig.10.
De Casaglia-tombe.
Reconstructie van de
stamboom.

Driehoek = man.
Cirkel = vrouw.
Sech = dochter.
Wit = afgeleid uit
inscripties.
Zwart = in tombe
begraven.
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veel waarde hebben gehecht aan hun tra-
ditie, hoe moeilijk het ook was om deze in
de praktijk te volvoeren door gebrek aan
dochters of toepasselijke sculptuur! (fig.
10)

Het is zo dat zulke grafvondsten meer
vragen oproepen dan we nu kunnen be-
antwoorden. In elk geval getuigen deze
tombes, zowel de grote voor de mannen
als de kleine voor de vrouwen, van de
zeer speciale begrafenis tradities in de
Etruskische families. De Etrusken
creëerden zo een soort alternatieve
sociale structuur voor de overledenen,
terwijl ze in het dagelijkse leven toch een
normale gezinsstructuur gehad moeten
hebben, anders hadden ze het niet al die
generaties volgehouden! Sinds de stichter
van de etnografie, Johann Jacob Bachho-
fen, zijn Das Mutterrecht publiceerde in
1861, waarin hij het bestaan van een ‘pri-
mitief matriarchaat’ in de vroege geschie-
denis van de mensheid beargumenteert
en Etruskische sporen hierin aantoont, is
er veel gebeurd in zijn onderzoeksveld,
maar zijn theorieën worden telkens her-
haald door feministische wetenschappers.
De ‘vrouwengraven’ in Perugia en elders
in Etrurië geven duidelijk wat meer
bewijs voor de theorie over de matriar-
chale structuren, terwijl de Cutu-tombe
en enkele andere minder spectaculaire in
de andere richting wijzen. Algemeen
gezien zijn deze mannen- en vrouwen-
tombes een uitzondering, maar ze beves-
tigen het nu overheersende idee dat elke
samenleving, hoe puur patriarchaal of
matriarchaal deze ooit is geweest, altijd
een deel had waarin het tegendeel geac-
cepteerd werd.

Sinds 1988 worden de vier urnen uit de
Casaglia tombe en de grafgiften, evenals
enkele van de Cutu urnen tentoongesteld
in het Archeologische museum van Peru-
gia.

Nederlandse vertaling van de Engelse
tekst door Iris Knook.
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Na de nieuwe afspraken tussen Caesar,
Pompeius en Crassus bij Lucca in 55 v.
Chr. werd Cicero onder druk gezet om
zich voor de belangen van dit Drieman-
schap in te zetten. Wijs geworden door
zijn bittere ervaringen in de jaren 58 en
57, toen zijn kritiek op datzelfde Drieman-
schap hem ballingschap in Griekenland
had opgeleverd, durfde hij niet te weige-
ren. Zijn medewerking leidde tot een zeer
goede verstandhouding met Caesar, die
nog versterkt werd door het feit dat zijn
broer Quintus benoemd werd tot diens
stafofficier en in die functie allerlei voor-
rechten en gunsten van Caesar ontving.

Gaius Trebatius Testa (ca. 84 v. Chr. - 4 n.
Chr.) was een jong talentvol jurist, sinds
zijn jeugd bevriend met de twintig jaar
oudere Cicero. Omdat rechtsadviezen in
Rome gratis gegeven werden, waren zijn
kansen op rijkdom en een maatschappe-
lijke carrière aldaar gering. Cicero hoopte
met Pompeius naar diens provincie
Spanje te vertrekken, en hij was van plan
Trebatius mee te nemen om hem te laten
profiteren van de kansen die het verblijf
in provincies aan Romeinse ambtenaren
bood. Toen Pompeius echter niet vertrok,
maar zich in zijn provincie door onderbe-
velhebbers liet vertegenwoordigen,
wendde Cicero zich tot Caesar in Galliè
met het verzoek Trebatius daar in zijn
gezelschap van ontwikkelde jonge men-
sen op te nemen. Caesar bezorgde deze
vrienden met grote gulheid geld en be-
langrijke functies. Hoewel Cicero in zijn
aanbevelingsbrief voorwendt daar niet

om te vragen, is het - zoals later uit zijn
brieven aan Trebatius blijkt - wel degelijk
zijn bedoeling zijn jonge vriend zowel
aanzien als rijkdom te bezorgen. Hij
wordt daarbij gesteund door zijn vriend
Comelius Balbus, een van Caesars naaste
medewerkers, die als tussenpersoon voor
hem optrad en in deze jaren afwisselend
in Rome en in Caesars hoofdkwartier ver-
toefde.

De reeks brieven aan Trebatius uit de
jaren 54 en 53, opgenomen in Cicero’s
Epistulae ad Familiares (VII 5-18), biedt niet
alleen informatie over Cicero’s bedoelin-
gen en Trebatius’ reacties op zijn verblijf
in Caesars Gallische legerkamp, maar laat
ook aspecten zien van het sociale verkeer
in die tijd. Cicero zelf toont zich in deze
brieven - anders dan in perioden van
tegenslag - opgewekt en ontspannen.
Hij mag dan in deze jaren soms moeite
gehad hebben met de diensten die hij
Caesar moest bewijzen, anderzijds voelde
hij zich beschermd door de machtigste
mannen in de staat. Op zijn beurt trad hij
graag op als invloedrijk beschermer van
talentvolle jongeren zoals Trebatius.
De afwisseling van serieuze vermaningen
en luchtige plagerijen in onderstaande
brieven geeft een indruk van Cicero’s om-
gang met deze jongere vrienden. Dat de 
briefwisseling onvolledig - in elk geval
eenzijdig - is overgeleverd en een aantal
onvertaalbare woordspelingen en crypti-
sche opmerkingen bevat, moeten we
daarbij voor lief nemen.

Een Romeins jurist maakt carrière
Cicero’s brieven aan Trebatius

Hetty van Rooijen-Dijkman
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De aanbevelingsbrief aan Caesar

Fam. VII 5
Cicero aan imperator Caesar
Rome, april 54

Zie eens, hoezeer ik jou als een alter ego ben
gaan beschouwen, niet alleen in aangelegen-
heden van mijzelf maar ook in die van mijn
vrienden. Ik had het plan Gaius Trebatius
mee te nemen, waar ik ook heen zou gaan,
om hem verrijkt met al het goeds dat mijn
steun hem kon bezorgen weer thuis te bren-
gen. Maar nu Pompeius langer hier blijft dan
ik had verwacht en een zekere besluiteloos-
heid van mijn kant - jou niet onbekend! -
mijn vertrek lijkt te verhinderen of althans te
vertragen, moet je eens zien wat ik me heb
gepermitteerd: ik heb de wens opgevat dat
Trebatius van jou gaat verwachten wat hij
van mij had gehoopt, en ik heb hem waar-
achtig even gulle beloften gedaan met
betrekking tot jouw goedgunstigheid als ik
altijd over de mijne had toegezegd.
Nu deed zich ook nog een wonderbaarlijk

toeval voor als om mijn mening te bevesti-
gen of garant te staan voor jouw menslie-
vendheid. Want toen ik juist over deze Tre-
batius met onze vriend Balbus bij mij thuis
uitvoerig in gesprek was, werd mij een brief
van jou bezorgd, waarvan het slot luidde:
‘De zoon van Marcus Curtius, die je mij aan-
beveelt, zal ik desgewenst koning van Galliè
ïnaken; of beter nog - vertrouw deze man
aan Lepta toe, als je wilt, en stuur mij een
ander die ik kan onderscheiden.’1 Balbus en
ik stonden paf. Dit kwam op zo’n gunstig
moment dat hier geen sprake leek te zijn van
toeval, maar van een goddelijke beschikking.
Ik stuur je dus Trebatius, en wel in eerste

instantie op eigen initiatief en vervolgens
ook op jouw invitatie. Wees zo goed, beste
Caesar, hem met al je vriendelijkheid te om-
ringen en deze ene vriend alle gunsten te
bewijzen die je om mijnentwille aan mijn
vrienden zou willen verlenen. Van deze man
garandeer ik je - niet met dat oude gezegde
van me, waarmee je, toen ik je naar aanlei-
ding van Milo schreef2, terecht de spot hebt
gedreven, maar in Romeinse trant3 zoals ver-
standige mensen spreken -: dat hij rechtscha-
pen, goed en bescheiden is als geen tweede.
Daar komt bij dat hij door zijn uitzonderlijke
geheugen en buitengewone vakkennis een
autoriteit is op het gebied van het burgerlijk
recht. Voor deze man vraag ik je niet om een
tribunaat of prefectuur of welke concrete

gunst ook; ik vraag om je welwillendheid en
edelmoedigheid, waarbij ik je overigens niet
wil beletten om hem naar goeddunken ook
met genoemde erebaantjes te onderscheiden.
Kortom ik draag je de man in zijn geheel
over, van hand tot hand, zoals dat heet, in dit
geval jouw zegevierende en betrouwbare
hand. Want een beetje pedant wil ik toch wel
doen, al ben je daarop niet zo gesteld; je zult
dat wel goedvinden, denk ik.
Houd je goed en blijf me toegenegen!

De brieven aan Trebatius

VII 6
Cicero aan Trebatius
Cumae of Pompeii, mei 54

In al mijn brieven aan Caesar of Balbus
bevindt zich als legitieme toegift een woord
van aanbeveling voor jou, niet in cliché-
termen maar met een speciaal blijk van de
sympathie die ik voor je voel. Maar laat dan
wél die dwaze houding varen, dat verlangen
naar de hoofdstad en het stadsleven, en
streef met volharding en energie het doel
van je reis na. Dat zullen wij, je vrienden, je
vergeven, zoals het Medea vergeven werd
door
‘de rijke edele vrouwen die Corinthes hoge
burcht bewoonden’4,
die zij met witgeschminkte5 armen bezwoer
het haar niet euvel te duiden dat zij buiten
haar vaderland verbleef; want
‘velen hebben ver van hun land hun eigen
en het staatsbelang gediend,
velen die thuis hun leven sleten, zijn daarom
gehekeld.’
Tot de laatsten zou jij zeker behoord hebben,
als wij je niet het land uitgewerkt hadden!
Een andere keer meer. )ij die hebt geleerd

anderen te behoeden, hoed je in Brittannië
voor oplichterspraktijken van wagenstrij-
ders6, en - nu ik toch Medea aan het citeren
ben - houd steeds in gedachten: ‘de wijze die
zichzelf niet helpen kan, bezit zijn wijsheid
tevergeefs.’ Houd je goed!

VII 7
Cicero aan Trebatius
Rome, juni 54

Ik blijf je onophoudelijk aanbevelen, maar
wil nu wel eens van je horen, wat ik daarmee
bereik. Ik verwacht veel van Balbus en schrijf
hem dan ook voortdurend uitvoerig over je.
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Wat me steeds weer verbaast, is dat ik niet
even vaak bericht van jou ontvang als van
mijn broer Quintus.
In Brittannië is geen gram goud of zilver te

vinden , zeggen ze; als dat zo is, geef ik je de
raad een strijdwagen te kapen en je onver-
wijld naar ons terug te haasten. Als we ech-
ter ook zonder Brittannië ons doel kunnen
bereiken, zorg dan dat je in Caesars naaste
vriendenkring terecht komt. Veel steun kun
je daarbij van mijn broer verwachten, even-
veel van Balbus, maar de meeste - geloof me
- van je eigen bescheidenheid en inzet. Je
beschikt over een zeer edelmoedige bevel-
hebber, uiterst gunstige omstandigheden en
ongetwijfeld unieke voorspraak... Je enige
zorg moet dan ook zijn dat je jezelf niet te
kort doet!

VII 8
Cicero aan Trebatius
Rome, augustus 54

Caesar heeft me allervriendelijkst geschreven
dat hij je door zijn drukke bezigheden nog
niet goed genoeg heeft leren kennen, maar
dat dat zeker zal gebeuren. Ik heb hem terug-
geschreven dat ik hem heel dankbaar zou
zijn, als hij je een maximum aan sympathie,
behulpzaamheid en edelmoedigheid zou
betonen. Maar uit jouw brieven spreekt een
wel erg ongeduldige haast van jouw kant!
Bovendien heb ik me verwonderd afge-
vraagd, waarom je de voordelen van een
omciersfunctie, nog wel met vrijstelling van
militaire activiteiten, versmaad hebt. Ik ga
me beklagen bij je collega’s Vacerra en Mani-
lius; je leermeester Cornelius Maximus durf
ik niets te zeggen: je compromitteert hem
door je domme gedrag, omdat je nu eenmaal
verklaart je wijsheid aan hem te danken te
hebben. Waarom benut je deze bijzondere
kans niet - de beste die je ooit zult krijgen?
Wat die jurist Precianus betreft, over wie je

schrijft: ik beveel je gestadig bij hem aan;
hijzelf schrijft me namelijk dat je hem al
dank verschuldigd bent. Laat me weten hoe
dat zit. Ik zie uit naar jullie Britse berichten.

VII 9
Cicero aan Trebatius
Rome, oktober 54

Al tijden weet ik niet meer hoe je het maakt.
Jij schrijft niets en ikzelf heb je de laatste
twee maanden ook niet geschreven: omdat je
niet bij mijn broer Quintus was, wist ik niet

waarheen ik moest schrijven of aan wie ik
een brief mee kon geven. Ik zou graag weten
hoe je het maakt en waar je de winter gaat
doorbrengen. In Caesars gezelschap, hoop ik,
maar ik heb hem niets durven schrijven, nu
hij in de rouw is7; wel heb ik aan Balbus
geschreven. Doe alsjeblieft jezelf niet te kort:
beter wat later naar ons terug, maar dan met
volle beurs. Er is geen reden om je hierheen
te haasten, vooral niet nu Battara dood is.
Maar je kunt jezelf wel raad schaffen. Laat
me vooral weten wat je besloten hebt.
Er is hier een zekere Gnaeus Octavius of
Gnaeus Cornelius, een goede bekende van je,
‘van oeroude adel, een zoon van de aarde’.8

Hij vraagt me voortdurend te eten, omdat hij
weet dat ik je vriend ben. Hij heeft me nog
niet zover kunnen krijgen, maar ik waardeer
het wel.

VII 17
Cicero aan Trebatius
Rome, oktober/november 54

Naar aanleiding van je brief heb ik mijn
broer Quintus bedankt en kan ik jou ook
eindelijk prijzen, omdat je nu een duidelijk
standpunt bepaald blijkt te hebben. Je brie-
ven van de eerste maanden brachten me
namelijk danig uit mijn humeur, omdat je me
nu eens - neem me niet kwalijk - een leeg-
hoofd leek in je verlangen naar de hoofdstad
en het stadsleven, dan weer lui, dan weer
lafhartig ten opzichte van militaire operaties,
en vaak zelfs ietwat onbescheiden, wat totaal
niet bij je past. Immers, alsof je de bevelheb-
ber geen brief maar een wissel had bezorgd,
zoveel haast had je om geld te incasseren en
huiswaarts te keren. Het kwam blijkbaar niet
bij je op dat zelfs de mannen die met wissels
naar Alexandrië zijn gegaan, daar nog geen
cent hebben kunnen loskrijgen!9

Persoonlijk zou ik, als ik mijn eigen belang
voorop zou stellen, je het liefste bij me heb-
ben. Immers, ik putte niet weinig genoegen
uit onze omgang en voordeel uit jouw advie-
zen en goede diensten. Maar omdat jij je al
zo jong aan mijn vriendschap en bescher-
ming had toevertrouwd, ben ik altijd van
mening geweest dat ik je niet alleen onder
mijn hoede moest houden, maar je ook een
eervolle positie moest bezorgen. Je zult je
wel herinneren, wat ik je met het oog daarop
zelf heb aangeboden, zolang ik naar Spanje
dacht te vertrekken. Toen dat vooruitzicht
verviel, heb ik vervolgens, ziende dat ik door
Caesar met de grootste eer behandeld werd
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en dat ik zijn bijzondere sympathie genoot,
in het besef van zijn ongelooflijke edelmoe-
digheid en buitengewone betrouwbaarheid,
jou aan hem aanbevolen en toevertrouwd
met de grootst mogelijke nadruk en zorgvul-
digheid. Hij heeft dat ook in die zin geaccep-
teerd; dat hij zeer onder de indruk was van
mijn aanbeveling heeft hij mij herhaaldelijk
in brieven te kennen gegeven, en jou heeft
hij dat in woord en daad getoond. Laat deze
man, nu je hem tot je beschikking hebt
gekregen, niet schieten, als je enig vertrou-
wen hebt in mijn inzicht en mijn inzet voor
jouw belangen. Mochten de omstandigheden
je soms even tegenzitten, wanneer hij ten
gevolge van drukke bezigheden of proble-
men wat traag lijkt te reageren, verdraag dat
dan geduldig en wacht de afloop af; ik garan-
deer je dat die aangenaam en eervol voor je
zal zijn.
Meer aansporing heb je niet nodig. Ik waar-

schuw je alleen dat je, als je deze kans laat
schieten, nooit meer zo’n gelegenheid krijgt
om hechte vriendschap te sluiten met deze
illustere en hoogst edelmoedige man, of om
te profiteren van zo’n rijke provincie onder
zulke omstandigheden. Dit was - om in de
terminologie van jullie geschriften te spreken
stevens de zienswijze van Cornelius Maxi-
mus.
Ik ben blij dat je niet naar Brittannië ver-

trokken bent. Dat bespaart jou veel moeite
en mij jouw verslagen van de gebeurtenissen
aldaar. Laat me precies weten waar je de
winter zult doorbrengen, met welke perspec-
tieven en onder welke omstandigheden!

VII 16
Cicero aan Trebatius
Rome, november 54

In Het paard van Troje staat, zoals je weet, aan
het slot: ‘Hun wijsheid komt te laat’.10 Dat ‘te
laat’ gaat echter voor jou niet op, slimme vos!
Eerst stuurde je me die nogal dwaze, dolzin-
nige brieven. Vervolgens was je niet al te
nieuwsgierig naar Brittannië, wat ik je aller-
minst kwalijk neem. Nu lijk je werkelijk
onder de pannen in het winterkwartier, en je
voelt er dus niets voor je te verplaatsen.
‘Aan één stuk door verstandig zijn: dat is heir
scherpste wapen.’
Ikzelf zou, als ik graag uit eten ging, de

uitnodiging van je vriend Gnaeus Octavius
niet hebben afgeslagen. Wel heb ik hem, toen
hij me maar bleef uitnodigen, gevraagd: ‘Zeg,
wie bent u eigenlijk?’ Maar heus - nu serieus

- hij is een aardige kerel; ik wou dat je helft
had meegenomen...
Laat me vooral weten hoe jullie het maken,

en of jullie deze winter nog naar Italië
komen. Balbus heeft me verzekerd dat je rijk
zult zijn. Of hij dit in Romeinse zin bedoeld
heeft: dat je goed bij kas zult zijn, of in
stoïcijnse zin: dat allen rijk zijn, die van de
hemel en de aarde kunnen genieten, merk ik
later wel.
Mensen die bij jullie vandaan komen,

beschuldigen je van hooghartigheid; ze zeg-
gen dat je het vertikt rechtsadviezen te
geven. Niettemin heb je reden tot vreugde:
allen zijn het er over eens dat er in Samaro-
briva11 geen groter rechtsgeleerde te vinden
is dan jij.

VII 10
Cicero aan Trebatius
Rome, december 54

Ik heb je brief gelezen en begrijp daaruit dat
Caesar je ziet als een zeer vakkundig jurist.
Je hebt alle reden om blij te zijn dat je ergens
beland bent, waar je de indruk kunt wekken
ergens verstand van te hebben. Als je ook
nog naar Brittannië was overgestoken, zou je
ongetwijfeld op dat hele eiland de grootste
deskundige zijn geweest. Nee, maar eerlijk
- al maak ik dan gekheid, op je eigen verzoek
- ik ben lichtelijk jaloers op je omdat je
ongevraagd ontboden wordt door de man
die voor anderen niet te benaderen is, niet
uit hooghartigheid, maar vanwege zijn
drukke bezigheden.
Helaas schrijf je me in je brief niets over je

persoonlijke omstandigheden, die me waar-
achtig niet minder aan het hart gaan dan
mijn eigen toestand. Ik ben erg bezorgd dat
je in het winterkwartier kou zult lijden.12

Daarom ben ik met Mucius en Manilius13 van
oordeel dat je voor een flinke haard moet
zorgen, vooral omdat je slecht in je soldaten-
mantels zit. Overigens hoor ik dat jullie daar-
ginds nu behoorlijk ‘bestookt’ worden14; dat
, bericht heeft me werkelijk met grote zorg om
jou vervuld. Gelukkig ben je als militair veel
voorzichtiger dan als rechtskundig adviseur,
zoals bleek toen je ondanks je liefde voor de
-zwemsport15 niet in de Oceaan wilde drijven
-en evenmin Britse wagenstrijders wilde
bekijken, terwijl we je indertijd zelfs niet op
het punt van een andabata16 konden misleiden!
Maar alle gekheid op een stokje: jij weet hoe

uitvoerig ik Caesar over jou geschreven heb,
en ikzelf weet hoe vaak. Maar hemel, ik was
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daar even mee opgehouden om niet de in»
druk te wekken dat ik twijfelde aan de
gezindheid jegens mij van iemand die zo
edelmoedig en mij zo toegenegen is. Niette-
min heb ik gemeend hem in een recente brief
weer eens aan zijn belofte te moeten herin-
neren. Aldus heb ik gedaan. Over het resul-
taat zou ik graag iets van je vernemen, zo
ook over je hele situatie en al je plannen.
Want ik wil weten hoe je het maakt, wat je ,
verwachtingen zijn en hoe lang je afwezig-
heid van ons volgens jou gaat duren.
Wees er vooral van overtuigd dat de enige

troost waardoor ik onze scheiding enigszins
kan verdragen, bestaat in het besef dat je er
profijt van hebt. Zou dat niet het geval zijn,
dan loopt er geen groter stel dwazen rond
dan wij tweeën: ik omdat ik je niet naar
Rome haal, jij omdat je niet hier naar toe
vliegt. Waarachtig, één serieus of luchtig
gesprek van ons zou dan van meer belang
zijn dan al onze vijanden, ja zelfs dan onze
‘broeders’, de Haedui17. Breng me daarom
van alles zo snel mogelijk op de hoogte.
‘Met troost, raad en daad zal ik je helpen.’18

VII 11
Cicero aan Trebatius
Tusculum of Rome, januari 53

Als je al niet uit Rome vertrokken was, zou je
de stad nu zeker verlaten. Wie heeft immers
bij al deze interregna nog behoefte aan een
rechtskundige? Ik zou alle beklaagden de
raad willen geven, elke interrex tweemaal om
recht op een consult te vragen.19 Vind je niet
dat ik al heel wat burgerlijk recht bij je heb
opgestoken?
Maar jij daar, hoe maak je het? Zit er schot

in? Ik merk in elk geval dat je in je brieven
begint te schertsen. Dat geeft me een beeld
dat ik nog prefereer boven de beelden van
mijn villa in Tusculum.20 Je schrijft dan wel
dat je Caesar met advies mag bijstaan, maar
ik zag liever dat hij jou bijstond. Als dat
gebeurt of volgens jou gaat gebeuren, ver-
draag die krijgsdienst daarginds dan met vol-
harding; ikzelf zal me in dat geval ondanks
mijn verlangen naar jou troosten met het
vooruitzicht dat je er voordeel van zult heb-
ben. Maar als je verblijf daar weinig zin heeft,
kom dan bij ons terug. Want hier zal zich ooit
wel een kans voordoen, en zo niet, dan is
waarachtig één gesprek van ons tweeen
meer waard dan alle Samarobriva’s. Ten
slotte: als je snel terugkomt, zal er niet
gekletst worden; maar als je al te lang zonder

resultaat wegblijft, houd ik mijn hart vast,
niet alleen voor Laberius, maar ook voor
onze kameraad Valerius.21 Een Britse rechts-
geleerde zou op het toneel een succesvol
personage zijn! Ja, lach jij maar, ik kan hier
niet om lachen; zoals altijd scherts ik met je
over een hoogst ernstige zaak. Nu alle gek-
heid terzijde: ik geef je als goede vriend de
raad om, als je daarginds door mijn aanbeve-
ling het aanzien krijgt dat je verdient, het
verlangen naar ons te verdragen en je pres-
tige en perspectieven te vergroten; gaat het
er koeltjes toe, dan kun je beter naar ons
terugkeren. Maar ik ben er van overtuigd dat
je alles wat je wilt door je eigen kwaliteiten
én door mijn grote inzet voor jou zult berei-
ken.

VII 20
Cicero aan Trebatius
Rome, februari 53

Ik vroeg me al af, waarom jij mij geen brie-
ven meer stuurde. Nu heeft mijn vriend
Pansa22 me onthuld dat je Epicureeër bent
geworden. Een fraai legerkamp! Wat zou je
gedaan hebben als ik je naar Tarente23 had
gestuurd in plaats van naar Samarobriva?
Het beviel me indertijd al niet dat je dezelfde
opvattingen verdedigde als mijn vriend
Zeius.24 Zeg eens, hoe wil je voor het burger-
lijk recht opkomen, wanneer je in alles je
eigen belang volgt en niet dat van de bur-
gers?25 En waar blijft dan die contractsfor-
mule dat ‘onder fatsoenlijke burgers fatsoen-
lijk gehandeld dient te worden’? Hoe kan
immers iemand die uitsluitend zijn eigen
belang volgt fatsoenlijk zijn? Welke gerechte-
lijke uitspraak wil je doen voor verdeling van
gemeenschappelijk bezit, wanneer niets
gemeenschappelijk kan zijn bij degenen die
alles afmeten naar hun eigen genoegens?
Hoe wil je de eed bij de Juppitersteen erken-
nen, wanneer je ervan overtuigd bent dat
Juppiter op niemand vertoornd kan zijn? En
wat zal er gebeuren met het volk van Ulu-
brae26, als jij gaat verklaren dat men geen
politiek mag bedrijven?
Kortom: als je ons27 geheel ontrouw wordt,

neem ik je dat kwalijk; maar als je er voor-
deel bij hebt, Pansa naar de mond te praten,
vergeef ik je. Schrijf alleen eindelijk eens, hoe
je het maakt, en wat je door mij gedaan of
geregeld wilt hebben.
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VII 13
Cicero aan Trebatius
Rome, 4 maart 53

Heb je me werkelijk voor zo onrechtvaardig
aangezien dat ik boos op je zou zijn, omdat
je me nogal wispelturig leek en maar al te
geneigd weer te vertrekken, en dacht je dat
ik je daarom zo lang geen brief had ge-
stuurd? Oe rusteloosheid die ik in je eerste
brieven bespeurde, maakte me bezorgd, <niet
boos>; en de enige reden waarom ik je een
tijdlang niet schreef was dat ik geen idee had
van je verblijfplaats. Verdenk je me nu nog
en aanvaard je mijn rechtvaardiging niet?
Hoor eens, beste Trebatius, heeft je kapitaal
je zo hooghartig gemaakt of komt dat door-
dat de bevelhebber je consulteert? Ik mag
hangen als ik niet denk dat je gezien je
ambities liever door Caesar geconsulteerd
wilt worden dan met goud overladen! Maar
als de oorzaak in beide gelegen is, wie zal je
dan nog verdragen behalve ik, die alles kan
verdragen?
Maar nu ter zake. Ik ben bijzonder ver-

heugd dat je het daarginds nu naar je zin
hebt, en zo zorgwekkend als die eerste fase
was, zo plezierig is deze. Ik vrees alleen dat
je weinig voordeel hebt van je vakmanschap.
Want daarginds, zo hoor ik, ‘voert men geen
eigendomsproces, maar zoekt men met het
zwaard zijn recht’,28 en jij wordt doorgaans
(niet??) bij geweldpleging betrokken. Ook
hoef je niet bang te zijn voor die uitzonde-
ringsclausule bij een gerechtelijk verbod;
‘mits je de gewapenden niet voor bent
geweest met geweld’; ik weet immers dat je
geen drieste uitdager bent. Maar om je ook
nog een raad te geven uit jullie eigen formu-
les: naar mijn oordeel moet je de Treviri
mijden. Ik hoor dat ze meesters in het moor-
den zijn en had liever dat ze muntmeesters
waren!29 Maar schertsen doen we een andere
keer. Schrijf me over dit alles alsjeblieft zo
uitvoerig mogelijk.

VII 18
Cicero aan Trebatius
Pomptijnse villa, 8 april 53

Ik heb gelijktijdig enkele brieven van je ont-
vangen, die jij op verschillende tijdstippen
had verstuurd. Daarin deed het meeste me
genoegen, want ik kon eruit opmaken dat je
het militaire bestaan daarginds nu ferm door-
staat en dat je je een dapper en standvastig

man betoont. Die houding heb ik een tijd-
lang bij je gemist, overigens in de overtui-
ging dat je niet uit karakterzwakte, maar
meer uit verlangen naar ons uit je evenwicht
was. Ga daarom op de ingeslagen weg voort
en verdraag dat militaire leven manmoedig.
Geloof me, je zult er veel bij winnen, want ik
zal ook mijn aanbeveling herhalen, maar pas
mettertijd. Weet wel, het is niet minder mijn
zorg dan de jouwe dat deze scheiding tussen
jou en mij jou zo veel mogelijk profijt ople-
vert. Daarom stuur ik je, wetend dat jullie
garantiebepalingen niet sterk zijn, een eigen-
handig geschreven Griekse garantie toe.30

Houd jij me alsjeblieft op de hoogte van het
verloop van de oorlog in Gallië, want de
grootste hazeharten acht ik het meest
betrouwbaar.31

Maar nu terug naar je brieven. Alles goed
en wel, maar één ding verbaast me: wie
stuurt nu meer exemplaren van een brief als
hij eigenhandig schrijft? Dat je op gebruikt
papier schrijft, is prijzenswaardige zuinig-
heid - al vraag ik me wel af wat op dat blad
heeft gestaan dat je liever wilde uitwissen
dan dit ongeschreven te laten, of het moeten
je eigen wetsformules zijn geweest. Ik ver-
wacht tenminste niet dat je mijn brieven
uitwist om er de jouwe voor in de plaats te
zetten. Of wil je ermee te kennen geven dat
je niets opschiet, dat je in de kou staat, dat je
zelfs niet over papier beschikt? Dat is dan je
eigen schuld - je had je bescheidenheid niet
mee moeten nemen, maar hier bij ons achter
moeten laten.
Ik zal je op goed-Romeinse wijze bij Balbus

aanbevelen, wanneer hij naar jullie vertrekt.
Wees jij niet verwonderd als mijn brieven je
met grotere tussenpozen bereiken; ik denk
deze maand afwezig te zijn. Deze brief schrijf
ik in de Pomptijnse villa van Marcus Aemi-
lius Philemon, waar ik logeer en vanwaar uit
ik het gekwaak hoor van mijn cliënten
- cliënten die jij me bezorgd hebt. Want blijk-
baar heeft zich ter ere van mij een grote
menigte kikkers uit Ulubrae hierheen ver-
plaatst.
Houd je goed!

PS. Je brief die ik van Lucius Arruntius ont-
ving, heb ik verscheurd, hoe onschuldig hij
ook was; hij bevatte immers niets dat niet
zelfs in een openbare vergadering zonder
bezwaar had kunnen worden voorgelezen.
Maar Arruntius zei dat dat je opdracht was
en jij had het er zelf ook bij geschreven.
Goed, het zij zo. Het verbaast me dat je
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sindsdien niet meer hebt geschreven, vooral
bij zulke nieuwe ontwikkelingen!32

VII 14
Cicero aan Trebatius
Rome, mei/juni 53

Chrysippus Vettius, een vrijgelatene van de
architect Cyrus, heeft ervoor gezorgd dat ik
niet dacht dat je me vergeten was: hij heeft
me je groeten overgebracht. Je bent wel een
voornaam heerschap geworden, dat je het te
veel moeite vindt een brief voor me mee te
geven aan een man die waarachtig zowat
mijn huisgenoot is. Als je het schrijven ver-
leerd bent, scheelt dat voortaan heel wat
cliënten die door jouw rechtsbijstand hun
proces verliezen; als je mij vergeten bent, zal
ik mijn best doen naar je toe te komen,
voordat ik totaal uit je geheugen verdwijn.
Als de angst voor de zomercampagne je ver-
lamt, bedenk dan een uitvlucht, zoals je met
Brittannië hebt gedaan.
Eén ding heb ik in elk geval tot mijn groot

genoegen van dezelfde Chrysippus gehoord:
dat je nauw bevriend bent met Caesar. Maar
waarachtig, ik zou liever - en met meer bil-
lijkheid - zo vaak mogelijk uit je eigen brie-
ven over je omstandigheden horen. En dat
zou zeker gebeuren, als jij je liever de rechts-
regels van vriendschap dan die van proces-
sen eigen had willen maken.
Maar dit alles is in scherts geschreven, in

jouw trant en ook wel enigszins in de mijne.
Je bent me zeer dierbaar en ik hoop - nee, ik
weet zeker - dat ik jou even dierbaar ben.

VII 15
Cicero aan Trebatius
Rome, juni 53

‘Hoe nukkig minnenden zijn’ kan uit het
volgende worden opgemaakt: eerst vond ik
het vervelend dat je daar tegen je zin was;
nu steekt het me weer dat je schrijft dat je
het er naar je zin hebt. Want het zat me
dwars dat je geen plezier beleefde aan mijn
aanbeveling, en nu erger ik me er over dat je
ergens genoegen aan beleeft zonder dat ik
erbij ben. Maar ik wil toch liever dit gemis
voelen dan dat jij niet bereikt wat ik voor je
hoop.
Dat je hechte vriendschap hebt gesloten

met een beminnelijk en ontwikkeld man als
Gaius Matius33, verheugt me onuitsprekelijk.
Zorg dat hij zo veel mogelijk op je gesteld
raakt. Geloof me, je kunt uit die provincie

niets plezierigers mee naar huis brengen!
Houd je goed!

Trebatius ontwikkelde zich tot een trouw
medewerker van Caesar. Samen met Ma-
tius trad hij in 49 tijdens de burgeroorlog
tussen Caesar en Pompeius op als con-
tactpersoon tussen Caesar en Cicero, met
het doel Cicero althans tot een neutrale
opstelling te bewegen - wat uiteindelijk
mislukte. Ook onder Octavianus Augus-
tus genoot Trebatius veel aanzien. Hora-
tius gaf een van zijn Satiren (II 1, zie ook
noot 15) de vorm van een consultatie van
deze beroemde jurist.

NOTEN

1. De naam Curtius is een latere conjectuur; de
verwijzing naar Lepta is niet duidelijk.
2. De identiteit van deze Milo staat niet vast.
3. De uitdrukking ‘in Romeinse trant’, door Cicero in
deze brieven enige malen gebezigd, wil zeggen: in
eenvoudige, rechtstreekse bewoordingen.
4. De citaten zijn afkomstig uit de tragedie Medea
exsul, geschreven door Ennius naar het voorbeeld
van Euripides’ Medea.
5. Witgeschminkt: omwille van de vrouwenrol (ge-
speeld door een man!) of omwille van het contrast
oosterlinge - Corinthische vrouwen.
6. Er was even sprake van dat Trebatius mee zou
gaan op Caesars tweede expeditie naar Brittannië in
juli 54; hij bleef echter in Gallië. - Over de strijdwijze
van de Britse wagenstrijders vertelt Caesar in zijn
Verslag van de Gallische oorlog, 4,33.
7. In september 54 was Caesars dochter Julia gestor-
ven.
8. Gnaeus Octavius, zoals Trebatius’ vriend verder-
op blijkt te heten, wordt door Cicero met dit citaat
van onbekende herkomst gekwalificeerd als een in
zijn ogen onbeduidend man. Zie ook brief VIl 16.
9. Koning Ptolemaeus XII van Egypte, verdreven
van de troon en protégé van Pompeius, had in Rome
schulden gemaakt om zijn koningschap terug te
krijgen. Eenmaal terug op de troon weigerde hij
deze schulden te betalen.
10. Een tragedie van Naevius.
11. Samarobriva, nu Amiëns, was Caesars hoofd-
kwartier in Gallië.
12. Woordspeling met de begrippen kou/kilte en
warmte in letterlijke en overdrachtelijke zin.
13. Mucius is een van de leden van de beroemde
juristenfamilie van de Mucii Scaevoiae, mogelijk
Cicero’s vriend Quintus Mucius Scaevola.
14. In de herfst van 54 vonden zware gevechten
plaats tegen Indutiomarus, de leider van de Treviri
(een Germaanse stam in de buurt van Trier, ook wel
Treveri genaamd). 



17

15. In een van Horatius’ Satiren (II,1,7) geeft Treba-
tius het volgende ‘consult’: ‘Wie behoefte heeft aan
diepe slaap dient driemaal de Tiber over te zwem-
men.’
16. Een gladiator die blind moest strijden.
17. De Haedui kregen als enige Gallische stam deze
eretitel; ze werden, aldus Caesar in zijn Verslag van de
Gallische oorlog 1.33.2, door de senaat veelvuldig ‘fra-
tres consanguinei’ genoemd.
18. Terentius’ Heautontimoroumenos (Zelfkweller) 86.
19. Omdat door chaotisch uitstel van verkiezingen
in 53 geen consuls voorhanden waren, werd gere-
geerd met behulp van interregna, waarbij patricische
leden van de senaat elk op hun beurt als interrex vijf
dagen de politieke leiding hadden. In 53 duurde
deze toestand tot juli. Door de vijfdaagse duur van
elk interregnum konden processen geen doorgang
vinden, als aan beschuldigden tweemaal de gebrui-
kelijke termijn van drie dagen voor het vragen van
rechtsbijstand werd toegewezen.
20. Woordspeling met het Latijnse signum (teken en
beeld).
21. Dichters van mimen, waarin actuele grappen
verwerkt werden.
22. Gaius Vibius Pansa bekleedde onder Caesar een
niet-militaire functie; hij was zelf Epicureeër.
23. Tarente gold als oord van luxe bij uitstek.
24. De overgeleverde naam Zeius lijkt niet juist te
zijn.
25. Cicero drijft de spot met de Epicureïsche stellin-
gen dat men het eigen welzijn moet nastreven, dat
de goden zich niet om de mensen bekommeren en
dat men zich niet met politiek moet inlaten.
26. Ulubrae was een onbeduidend stadje ten zuiden
van Rome, waarmee Trebatius een - ons onbekende
- band had.
27. Cicero doelt op de aanhangers van Plato’s
school, de Academie, waartoe hij ook zichzelf rekende.

28. Citaat uit Ennius’ Annalen: de volgende juridische
toespelingen zijn zeer ingewikkeld en de overgele-
verde tekst is niet zeker.
29. Cicero maakt een woordspeling op de naam
Treviri: Treviri / tresviri capitales (politiefunctionaris-
sen, maar capitalis ook ‘dodelijk’) / tresviri monetales
(muntmeesters).
30. Woordspeling met cautio: zowel rechtsclausule als
geldwissel; in dit geval een toepasselijk Grieks ge-
dichtje?
31. Lafaards, die terzijde staan, zijn het meest
geschikt voor objectieve berichtgeving.
32. Waarschijnlijk Caesars gevechten tegen de Tre-
viri en zijn campagne in Noordoost-Gallië; mis-
schien ook zijn tweede expeditie over de Rijn.
33. Gaius Matius, geboren rond 100, was bevriend
met Cicero en tevens een trouw, maar gematigd
aanhanger van Caesar.
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Reactie

Zonen van de aarde (Hermeneus 65.1 blz. 12
en 16)

De redactie ontving van Dr. M.P.J. van den
Hout een nadere toelichting op de
Latijnse uitdrukking ‘filius terrae’, op blz.
12 letterlijk vertaald als ‘een zoon van de
aarde’ en in noot 8 kort verklaard. De heer
Van den Hout wijst erop dat reeds in 1890
door A. Otto1 gezien is dat we te doen
hebben met een spreekwoordelijke uit-
drukking. Een ‘terrae filius’ is iemand van
wiens ouders nog nooit iemand gehoord

heeft, misschien wel een onecht kind. Het
is een uitdrukking van de Romeinse
volksmond, zoals uit parallelplaatsen
(Minucius Felix 23,12; Tertullianus, Appolo-
geticum 10.10) blijkt. ‘Kinderen van de
koude grond’ zou dan ook een betere
Nederlandse weergave zijn. De uitdruk-
king komt vrij veel voor, o.a. nog elders
bij Cicero (ad Atticum 1,13,4) en bij Petro-
nius Satyricon 43,5).       

NOOT
1. A. Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redens-
arten der Römer, Leipzig 1890 (herdr. Hildesheim 1964)
s.v. terra 2. Zie ook Fr. Vollmer, Thesaurus Linguae
Latinae s.v. filius.
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In Hermeneus 64.3 (1992) publiceerde Vin-
cent Hunink een bijdrage over het beeld
van Italië in Lucanus’ Bellum Civile onder
de titel Deserta stamus in Urbe. Aan een
bescheiden revival van de belangstelling
voor deze dichter, die zich na zijn grote
populariteit in de middeleeuwen een
bijna pijnlijke neergang in de waardering
voor zijn werk heeft moeten laten welge-
vallen, zou ik gaarne een steentje bijdra-
gen door de lezer een vertaling voor te
leggen van een bijzonder curieuze pas-
sage uit het tweede boek van De Burgeroor-
log.

Vanaf r. 234 van dat boek staat de figuur
van Cato Minor centraal. Deze was de
achterkleinzoon van Cato Maior (‘Censo-
rius’), die bekend is om zijn conserva-
tisme en zijn vasthoudende aandrang op
de verwoesting van Carthago (146 v.Chr.).
Cato Minor dankt zijn bijnaam Uticensis,
en zijn met de faam van zijn overgrootva-
der rivaliserende reputatie, aan de stad
Utica in Noord-Afrika. Daar sloeg hij in 46
v.Chr. de hand aan zichzelf, na in de (door
Lucanus verhaalde) Burgeroorlog tussen
Caesar en Pompeius voor de laatste partij
te hebben gekozen. Dat was een uiting
van zijn vastbeslotenheid niet te willen
aanzien wat hij reeds zolang had voorzien
omtrent de gevolgen van een overwin-
ning door Caesar. In de klassieke traditie
werd deze principiële daad later bestem-
peld tot het prototype van zelfdoding-op-
morele-gronden.

Algemeen wordt aangenomen dat Luca-
nus deze Cato de hoofdrol in zijn epos had

toegedacht en dat het ook zijn bedoeling
is geweest het werk met diens zelfdoding
- als historisch-tragische variant op het
slot van Ilias en Aeneis - af te sluiten. Maar
zekerheid daarover hebben we niet,
omdat het Bellum Civile, dat is althans het
gangbare oordeel, onvoltooid is gebleven.
Voor het verslag van Cato’s levenseinde
moeten wij het dan ook stellen met het
schokkende relaas dat Plutarchus daarvan
doet in zijn biografie van Cato Minor.

Voorafgaand aan de hier belichte pas-
sage uit Boek II, vanaf r. 234, ensceneert
Lucanus een discussie tussen Cato en
diens neef Brutus, de latere Caesarmoor-
denaar. Met de dichterlijke vrijheid die hij
zich in zijn werk wel vaker gunt draait hij
de historische gang van zaken practisch
om door de voorstelling dat Brutus zijn
oom tot een principiële en voorbeeldige
afzijdigheid in de Burgeroorlog probeert
te bewegen. Cato acht zich echter niet in
staat om werkeloos toe te zien ‘als de
hemel ineenstort’ (290) en, principieel
anti-Caesar, kiest hij zonder veel politieke
overtuigdheid pro-Pompeius, in zijn ogen
het minste kwaad.

In aansluiting op dit gesprek voert Luca-
nus, in de hier vertaalde passage, Cato’s
voormalige echtgenote Marcia ten tonele,
wat de opmaat vormt tot een hoogst ei-
genaardig tafereel. Tot goed begrip daar-
van het volgende. Cato was aanvankelijk
gehuwd geweest met Atilia, die hem o.a.
een dochter, Porcia, had geschonken,
maar had zich gedwongen gezien haar
wegens haar zedeloze levenswandel te

Cato en Marcia
Lucanus Bellum Civile II, 326-391

R.F.M. Brouwer



19

verstoten. Vervolgens was hij in het
huwelijk getreden met de jonge Marcia en
had ook bij haar reeds enige kinderen
verwekt, toen hij geconfronteerd werd
met een wonderlijk verzoek van zijn
vriend Hortensius (Q. Hortensius Horta-
lus). Dit was de befaamde retor die in
Rome onophoudelijk triomfen had
gevierd totdat Cicero’s successen de zijne
geleidelijk overschaduwden. Cicero ver-
eeuwigde de naam van zijn bewonderde
concurrent in zijn naar hem genoemde
wijsgerige dialoog Hortensius, die later de
kerkvader Augustinus op het filosofische
pad zou brengen. In dit werk gaf Cicero
aan Hortensius de verdediging van de
retorica in de mond tegenover de aan-
spraken van de filosofie op de eerste rang
onder de intellectuele activiteiten. Deze
ook om zijn luxueuze en modieuze
levenstrant bekende Hortensius nu, zo
vertelt Plutarchus, had na de dood van
zijn echtgenote Lutatia er zijn zinnen op
gezet om de politieke vriendschap met
Cato te bezegelen door een huwelijk met
diens dochter Porcia. De wens om te her-
trouwen zou mede ingegeven zijn
geweest door teleurstellende ervaringen
die Hortensius met zijn zoon uit het eer-
dere huwelijk had opgedaan. Cato kon
zijn verlangen echter bezwaarlijk inwilli-
gen, om de eenvoudige reden dat Porcia
al getrouwd was en uiteraard onder het
mancipium van haar echtgenoot viel, aan
wie zij reeds enige kinderen had geschon-
ken. Ook Hortensius’ verzoek om de
vruchtbare Porcia - want zo laat Plutar-
chus hem de zaak voorstellen - slechts te
lenen teneinde hem van nieuw nakroost
te verzekeren, vond geen genade in de
ogen van de nauwst betrokkenen
- waarop de blijkbaar van geen wijken
wetende Hortensius het verlangen ken-
baar maakte dat Cato hem dan zijn eigen,
nog tamelijk jonge echtgenote Marcia zou
afstaan. Om redenen waarover men graag
het fijne zou willen weten stemde Cato
daarin wel toe, na zijn schoonvader

Philippus te hebben geraadpleegd. De
bruiloft werd gevierd met de abdicerende.
echtgenoot als getuige. In het jaar 50
overleed Hortensius en keerde zijn
weduwe weer terug in Cato’s huis om ten
tweede male met hem in de echt te wor-
den verbonden.

Cato telde, naast vele bewonderaars, ook
enige invloedrijke vijanden, onder wie de
tanig door hem bestreden Julius Caesar.
Het kan haast niet anders of deze heeft in
zijn beruchte, maar ons niet overgele-
verde pamflet Anti-Cato de verwijten
geëxploiteerd waaraan Cato zich door
deze handelwijze had blootgesteld. Vooral
de omstandigheid dat Hortensius zeer
welvarend was geweest en Marcia na
diens dood als een royaal begiftigde erf-
gename bij Cato terugkeerde, had veel
kwade tongen in beweging gebracht, sug-
gereert Plutarchus. Lucanus doet zijner-
zijds alle moeite om zijn held, bij monde
van Marcia zelf, in ieder geval vrij te plei-
ten van het ook circulerende verwijt dat
een en ander tegen haar zin was doorge-
zet en zij dus in feite door Cato verstoten
was.

Lucanus moet deze episode een kolfJe
naar zijn hand gevonden hebben. In
bizarrerie deed deze werkelijkheid zelfs
voor zijn fantasie niet onder en de retori-
sche mogelijkheden die ze hem bood
heeft hij dan ook ten volle uitgebuit, zoals
hij evenmin de kans liet liggen om de
stilering van Cato als Stoische deugd-held
in deze passage nog eens flink aan te
zetten, ter bekroning van wat op dit punt
in de voorafgaande dialoog met Brutus al
tot stand gebracht was. In retorisch
opzicht is vooral de ecphrasis van de brui-
loft (354-380) een kunststukje. Wat hij
daarvan heeft gemaakt kan misschien
gezien worden als een persoonlijke varia-
tie op de retorische figuren praeteritio en
litotes. De eerste dient traditioneel om
onder het mom van ergens geen aandacht
aan te willen bestden (‘en dan spreek ik
nog maar niet van .....’) er intussen toch



20

naar believen over te kunnen uitweiden;
de tweede dient de beklemtoning door de
ontkenning van het tegendeel (‘het is me
niet ontgaan...’). Het resultaat is de karak-
terisering van deze unieke huwelijks-
plechtigheid door de beschrijving van de
kenmerken van een traditionele bruiloft
en een traditioneel huwelijk met negatief
voorteken. Gezocht en ongezocht in fraaie
balans met elkaar.

Ik opende met de suggestie dat het met
de waardering voor Lucanus’ werk sinds
de middeleeuwen min of meer steil berg-
afwaarts is gegaan. Dat valt te illustreren
aan wat Lucanus, en in het bijzonder
Cato Minor en Marcia, hebben betekend
voor Dante.
Nadere aandacht voor het stukje receptie-
geschiedenis dat daaraan vastzit, zou de
moeite lonen.

326 interea Phoebo gelidas pellente tenebras
pulsatae sonuere fores, quas sancta relicto
Hortensi maerens irrupit Marcia busto.

330 quondam virgo toris melioris iuncta mariti
mox, ubi conubii pretium mercesque soluta est
tertia iam suboles, alios fecunda penates
impletura datur geminas et sanguine matris
permixtura domos. sed postquam condidit urna

335 supremos cineres, miserando concita voltu,
effusas laniata comas contusaque pectus
verberibus crebris cineresque ingesta sepulchri,
non aliter placitura viro, sic maesta profatur:
‘dum sanguis inerat, dum vis materna, peregi
iussa, Cato, et geminos excepi feta maritos;

340 visceribus lassis partuque exhausta revertor
iam nulli tradenda viro. da foedera prisci
illibata tori, da tantum nomen inane
conubii; liceat tumulo scripsisse “Catonis
Marcia” nee dubium longo quaeratur in aevo,

345 mutarim primas expulsa an tradita taedas.
non me laetorum sociam rebusque secundis
accipis: in curas venio partemque laborum.
da mihi castra sequi: cur tuta in pace relinquar
et sit civili propior Comelia bello?’

350 hae flexere virum voces et tempora quamquam
sint aliena toris iam fato in bella vocante,
foedera sola tamen vanaque carentia pompa
iura placent sacrisque deos admittere testes.
festa coronato non pendent limine serta

355 infulaque in geminos discurrit candida postes
legitimaeque faces gradibusque acclinis eburnis
stat torus et picto vestes discriminat auro
turritaque premens frontem matrona corona
translata vitat contingere limina planta;

360 non timidum nuptae leviter tectura pudorem
lutea demissos velarunt flammea voltus
balteus aut fluxos gemmis astrinxit amictus,
colla monile decens umerisque haerentia primis
suppara nudatos cingunt angusta lacertos:

365 sicut erat, maesti servat lugubria cultus
quoque modo natos, hoc est amplexa maritum;
obsita funerea celatur purpura lana.
non soliti lusere sales nec more Sabino
excepit tristis convicia festa maritus.

370 pignora nulla domus, nulli coiere propinqui:
iunguntur taciti contentique auspice Bruto.
ille nec horrificam sancto dimovit ab ore
caesariem duroque admisit gaudia voltu
(ut primum tolli feralia viderat arma,

375 intonsos rigidam in frontem descendere canos
passus erat maestamque genis increscere barbam:
uni quippe vacat studiis odiisque carenti
humanum lugere genus); nec foedera prisci
sunt temptata tori: iusto quoque robur amori

380 restitit. hi mores, haec duri immota Catonis
secta fuit: servare modum finemque tenere
naturamque sequi patriaeque impendere vitam
nec sibi, sed toti genitum se credere mundo.
huic epulae vicisse famem magnique penates

385 summovisse hiemem tecto pretiosaque vestis
hirtam membra super Romani more Quiritis
induxisse togam Venerisque hic maximus usus,
progenies; urbi pater est urbique maritus,
iustitiae cultor, rigidi servator honesti,

390 in commune bonus nullosque Catonis in actus
subrepsit partemque tulit sibi nata voluptas.
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326   Toen, terwijl Phoebus Apollo de kille nacht voor zich uit joeg,
klonk geklop op de deur: naar binnen stormde, in tranen,
Marcia, die haar Hortensius zojuist ten viere besteld had.
Waardiger nog was de man die ze eerst, als maagd, ooit gehuwd had;

330  later, nadat ze aan hem de prijs voor het huwelijk voldaan had,
drie maal reeds had ze gebaard, moest ze ‘t huis van een ander betrekken,
vulde ook dat met kroost, zodat toen het bloed van één moeder
twee families vereende. Maar nu ze de um met zijn resten
deugdzaam had bijgezet, kwam ze aangerend, treurig haar blikken;

335 uitgerukt, door de war was heur haar, met onstuitbare slagen
beukte ze zich op de borst, bestrooid met de as van de dode
- anders zou ze de man niet behagen - en jammerend sprak ze:
‘Cato, zolang er nog bloed in mij was, zolang ik kon baren
deed ik wat ge beval, en diende in ‘t kraambed twee gaden;

340   nu is dit moederlijf barensmoe, en uitgeput keer ik
terug in het bed van weleer: vergeef mij niet weer aan een ander.
Onverminderd behoor ik U toe, ja, laat het een huwelijk
heten alleen; op mijn graf sta te lezen: “hier ligt Marcia,
Cato’s vrouw.” Dit zij, tot in lengte van dagen, het antwoord

345   als wordt gevraagd of haar eerste man haar vergaf of verstootte.
Niet meer als een die geluk én Uw voorspoed met U wil delen
krijgt ge me: nee, ik kom nu als deelgenoot van Uw ellende.
Laat mij U volgen te velde: zal ik, in de burgeroorlog,
veilig en ver van de strijd, voor Comelia onderdoen: nee toch?’

356   Deze woorden vermurwden de man, en al leende de tijd zich
niet tot ‘n bruiloft, nu ‘t lot eenieder opriep ten oorlog,
toch, maar dan zonder vertoon van stoet en festiviteiten,
sloten ze ‘t huwelijkspact, met de goden alleen als getuigen.
Niet was de deur met bloemen getooid, geen festoenen, geen kransen,

355   noch ging boven de doorgang uiteen de witte guirlande.
Fakkels ontbraken, niet rees op ivoren verhoging
‘t echtelijk bed, geen sprei was te zien ook, met gouddraad doorweven.
‘t Hoofd van de bruid omknelde ook niet een kroontje van tinnen,
niemand ook die haar droeg, dat haar voet de drempel niet raakte.

360   Evenmin droeg de bruid, om haar schuchtere blos te verhelen,
sluiers: geen waas van geel zag men zedige blikken omhullen,
ook geen gordel, die ‘t slepend gewaad met juwelen bijeenhield.
Geen collier ook sierde haar hals, geen sjaal had ze om die,
strak rond de schouders getrokken, de bovenarmen bedekte.

365  Zó als ze was, in rouwgewaad, betraand nog de ogen,
heeft ze haar man omhelsd, niet anders dan eerder haar kinderen;
‘t purper rond haar tuniek ging schuil onder ‘t asgrauwe linnen.
Grappen hoorde men niet, noch, naar oude Sabijnse gebruiken,
hoefde de bruidegom tegen zijn zin zich te laten beschimpen.

370   Geen familie zag men bijeen, ook geen huisgenoten:
stil werden beiden een paar, tevreden dat Brutus slechts voorging.
‘t Warrige haar dat het strenge gelaat van Cato verhulde,
streek hij niet weg, geen glimlach omspande zijn sombere trekken.
(Prompt toen hij had gezien dat de onzalige strijd werd ontketend,

375   knipte hij ‘t grijze haar niet meer af, en van ‘t steile voorhoofd
hing het neer, ook de baard mocht ten teken van rouw blijven groeien.
Hem alleen was het vergund, daar hij vóór noch tegen partij koos,
rouw om het mensdom te draden.) Door bijslaap het pact te hernieuwen,
daarvoor schrok hij ook terug, aan de liefde zelfs die legitiem was

380   bood hij verzet. Ja, zó was Cato, zo hecht bleef zijn leven
één met de leer, door maat te betrachten - de blik op het einddoel
steeds de natuur getrouw -, voor zijn land te sterven, te menen
niet voor zich zelf te bestaan, maar ten bate van heel de wereld.
Luxe voor hem was: zijn honger te stillena; als villa-bezit gold

385   ‘n dak om de winter te weren, en vorstelijk vond hij zijn kleding
als hij, Romeinser nog dan de Quirieten, de harige toga
rondom het lijf had gewikkeld; de liefde diende één doel slechts:
nageslacht. Rome, en Rome alleen, had in hem haar vader én gade,
‘t recht hield hij hoog, de gestrenge deugd vond in Cato haar schutse.

390   Heel zijn goedheid gold slechts de Stad, en bij geen van zijn daden
meldde zich heimelijk zucht naar genot om z’n aandeel te eisen.
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De kerkvader Hieronymus vertelt in de
inleiding op zijn commentaar op Jesaja
hoe het testament van een varken van de

hand van een onbekend auteur op school
tot hilariteit van de jeugd werd overgele-
verd.

Er is geen schrijver zo onervaren of hij vindt
zijns gelijke wel in een lezer en het aantal
mensen dat Milesische romannetjes leest en
herleest is veel groter dan zij die de boeken
Van Plato lezen. Het ene soort mensen houdt
meer van scherts en amusement, terwijl het
andere meer geeft om inspanning die met
transpiratie gepaard gaat. Uiteindelijk moet
ook Cicero, die heeft geprobeerd Timaeus te
duiden, zelf eerlijk toegeven dat hij deze in
diens dialoog over de harmonie van de
wereld, de loop der sterren en over de getal-
len niet begrijpt, terwijl hele klassen gieche-
lende jongetjes op school het testament van
het varken Grunnius Corocotta opzeggen.

Nullus tam imperitus scriptor est, qui lecto-
rem non inveniat similem sui; multoque pars
maior est Milesias fabellas revolventium
quam Platonis libros. In altero enim ludus et
oblectatio est, in altero difficultas et sudori
mixtus labor; denique Timaeum de mundi
harmonia astrorum cursu et numeris dispu-
tantem, ipse qui interpretatus est Tullius, se
non intellegere confitetur. Testamentum
autem Grunnii Corocottae Porcelli decantant
in scholis puerorum agmina cachinnantium.
(S. Hieronymi Presbyteri Opera, Commenta-
riorum in Esaiam Libri XII-XVIII, Serie Cor-
pus Christianorum vol LXXIIIA, Brepols 1963,
ed. M. Adriaen, boek XII, begin)

Dit testament is overgeleverd en als
hulde voor Hetty van Rooijen-Dijkman,
die zich zoveel jaren als vertaler en als

redacteur van Hermeneus verdienstelijk
heeft gemaakt, volgt hier de tekst met een
Nederlandse vertaling.

Incipit testamentum porcelli.

M. Grunnius Corocotta porcellus testamen-
tum fecit. Quoniam manu mea scribere non
potui, scribendum dictavi.
Magirus cocus dixit: ‘Vent huc, eversor

domi, solivertiator, fugitive porcelle, et hodie
tibi dirimo vitam’.
Corocotta porcellus dixit: ‘Si qua feci, si qua

peccavi, si qua vascella pedibus meis con-
fregi, rogo, domino coce, vitam peto, concede
roganti’.
Magirus cocus dixit: Transi, puer, affer mihi

de cocina cultrum, ut hunc porcellum faciam

Begin van het testament van een varken
(afb. 1).

Marc Knor van de Biggelaar, varken, heeft
zijn testament opgemaakt. Daar ik eigenpotig
niet kan schrijven, heb ik de tekst gedicteerd.
Maitre De Kok zei: ‘Hier, huizensloper,

grondomwroeter, voortvluchtig zwijn, van-
daag nog maak ik je af/
Varken Van de Biggelaar sprak: ‘Zo ik je ooit

iets heb misdaan, ooit een fout begaan, ooit
servies met mijn poten aan diggelen getrapt,
dan smeek ik je om mijn leven, mijnheer De
Kok: spaar me alstublieft.’
Maïtre De Kok zei: ‘]oh, ga eens in de keu-

Van de Biggelaars testament

Jos de Waele

Voor Hetty van Rooijen-Dijkman
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cruentum’.
Porcellus comprehenditur a famulis, ductus

sub die XVI Kal. Lucerninas, ubi abundant
cymae, Clibanato et Piperato consulibus. Et
ut vidit se moriturum esse, horae spatium
petiit et cocum rogavit ut testamentum
facere posset. Clamavit ad se suos parentes,
ut de cibariis suis aliquid dimitteret eis.
Qui ait: Tatri meo Verrino Lardino do lego

dari glandis modios XXX, et matri meae Vetu-
rinae Scrofae do lego dari laconicae siliginis
modios XL et sorori meae Quirinae, in cuius
votum interesse non potui, do lego dari hor-
dei modios XXX. et de meis visceribus dabo
donabo
sutoribus saetas,
rixoribus capitinas,
surdis auriculas,
causidicis et verbosis linguam,
bubulariis intestina,
isiciariis femora,
mulieribus lumbulos,
pueris vesicam,
puellis caudam,
cinaedis musculos,
cursoribus et venatoribus talos,
latronibus ungulas.
et nec nominando coco legato dimitto
popiam et pistillum, quae mecum attuleram;
de Tebeste usque ad Tergeste, liget sibi col-
lum de reste. et volo mihi fieri monumentum
aureis litteris scriptum:

ken mijn slachtmes halen, dan maak ik
bloedworst van dit varken.’
Het varken wordt daarop beetgepakt door

het personeel, moet voorkomen twee weken
voor Kaarstmis, als de kool groeit, tijdens het
consulaat van Koker en Peper. Toen Van den
Biggelaar zag dat zijn laatste uur geslagen
had, vroeg hij nog een uur uitstel en smeekte
De Kok om zijn testament te mogen maken.
Hij riep zijn familie bijeen om hen van zich-
zelf iets heel eetbaars na te laten.
Daarop zei hij: ‘Aan mijn vader Beernard

van der Zwoerd, geef ik, legateer ik 30 mud
eikels. Mijn moeder, Victorine Zeug, geef ik,
legateer ik 40 mud Lakonisch meel. Mijn zus,
Katrijn, wier verloving ik niet meer mee mag
maken, geef ik, legateer ik 30 mud gerst.
Van mijn eigen lijf geef ik, legateer ik:
aan de schoenmakers mijn borstels
aan de ruziezoekers mijn hoofdkaas
aan de doven mijn oren
-aan de strafpleiters en kletsmdjoors mijn
tong
aan de koeieherders mijn darmen
aan de worstdraaiers mijn hammen
aan de getrouwde vrouwen mijn lendenen
aan de jongens mijn blaas
aan de meisjes mijn staart
aan de Chippendales mijn spieren
aan de joggers en jagers mijn hielen
aan de bandieten mijn hoeven.
En aan de niet nader te noemen Kok laat ik
als legaat mijn pollepel en stamper na, die ik
altijd bij me had van Stavoren tot Hindelo-

afb. 1:
‘Voortvluchtig zwijn’ uit
Herculaneum, Villa dei
Papiri; thans Napels Na-
tionaal Museum.
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M. GRVNNIVS COROCOTTA . PORCELLVS .
VIXIT ANNIS DCCCC.XC.VIIII.S .
QVOD SI SEMISSEM VIXISSET,

MILLE ANNOS IMPLESSET.

Optimi amatores mei vel consules vitae, rogo
vos ut cum corpore meo bene faciatis, bene
condiatis de bonis condimentis nuclei, pipe-
ris et mellis, ut nomen meum in sempiter-
num nominetur. Mei domini vel consobrini
mei, qui in medio testamento interfuistis,
iubete signari’.

Lardio signavit.
Ofellicus signavit.
Cymatinus signavit.
Lucanicus signavit.
Tergillus signavit.
Celsinus signavit.
Nuptialicus signavit.

Explicit testamentum porcelli sub die XVI Kal.
Luceminas, Clibanato et Piperato consulibus.
Felicitet

pen. Laat hij ze zich met een strop om zijn
nek knopen. Ik wil dat een grafmonument
wordt gemaakt met een inscriptie in gouden
letters:

HIER RUST M. KNOR VAN DE BIGGELAAR
VARKEN - OUD 9991⁄2 JAAR

NOG EEN V2 JAAR EN HIJ HAD DE
1000 VOLGEMAAKT

Allerbeste fans van me, levensgenieters, weet
a.u.b. een goede bestemming voor mijn lijf.
Kruidt het stevig met goede specerijen, noot-
muskaat, peper en honing opdat mijn naam
voor eeuwig voortleeft.
Mijne heren, neven, die bij het testament-
opmaken aanwezig waart, zet Uw zegel.’
Was getekend: De Zwoerd

Van Haps
Kolen
Hans Worst
Biefburger
Van der Ham
Feestvarken

Eind van Van de Biggelaars testament
(afb. 2).
Opgemaakt onder het consulaat van Koker
en Peper, 14 dagen voor Kaarstmis.
Veel succes!

afb. 2: Het einde: afgietsel van een varken uit een villa te Boscoreale, perceel V Regina.
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Magirus cocus: ‘Magirus’ het Griekse woord
voor ‘kok’, hier als eigennaam gebruikt.
cruentum: ‘met bloed bevlekt’
sub die XVI Kal. Lucerninas, lett.: ‘op de dag van
de kalenden van lamplicht’
ubi abundant cymae: als er flink veel kool groeit
Clibanato: clibanus ‘braadpan’
et Piperato: piper ‘zwarte peper’; beroemd
waren in Rome de Horrea Piperataria, uit de
tijd van Domitianus, waar peper en specerijen
uit Egypte en Arabia verhandeld werden.
de cibariis suis: cibaria ‘levensmiddelen, voer’
Verrino: verres ‘mannetjesvarken, beer’
Lardino: lardum vgl. Nl. larderen ‘spek’
laconicae siliginis modios XL: ‘triticum hibemum’
fijn wintermeel
votum: ‘gelofte/ bruiloft’
hordei: hordium ‘gerst’
sutoribus saetas: sutor ‘schoenlappers’ saeta ‘bor-
stel’
rixoribus capitinas: capito ‘dikkop’; capitina
‘hoofdkaas’

bubulariis: bubularius ‘(runder)herder’
isiciariis: (van isicium ‘worst’) ‘worstdraaiers’
lumbulos: lumbuli ‘lendenen, ribjes’
vesicam: ‘blaas’
de Tebeste usque ad Tergeste: Tebestis of Thevestis
(nu Tebessa), stad in Numidië, en Tergeste (nu
Triest), stad in Noord-Italiè
de reste: restis ‘strop, koord’
consobrini: ‘neven’
Lardio: van lar(i)dum ‘spek’
Ofellicus: van ofella ‘lekker hapje’
Cymatinus: van cyma ‘kool’
Lucanicus: lucaninica ‘soort worst’
Tergillus: tergus ‘lijf, gerookte ham’
Celsinus: celsus ‘gespierd’
Nuptialicus: ‘bruilofsganger’

Moge het laatste woord van het testament ook
de wens zijn van de vertaler van dit testament
aan Hetty van Rooijen: ‘feliciter: veel succes’!
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Inleiding
In de jaren 1987-1992 werd schrijver dezes
door de redactie van Hermeneus in staat
gesteld om tweemaal per jaar een verslag
te doen van de archeologische activiteiten
in Rome en omstreken in de rubriek
‘Archeologisch nieuws verzorgd door het
Nederlands Instituut te Rome’. Nu per 1
september 1992 aan mijn detachering in
Rome een eind is gekomen wil ik graag de
lezers van Hermeneus op de hoogte stel-
len van enkele recente resultaten uit vijf
jaar onderzoek.
In de afgelopen vijf jaar werd via enkele
kortlopende projecten archeologisch en
oudhistorisch onderzoek verricht waarbij
voornamelijk Ostia en Pompeii centraal
stonden. Deelnemers in deze projecten
waren bij voorkeur doctoraalstudenten
van de Nederlandse vakgroepen archeo-
logie die aan een deelonderzoek hun doc-
toraalscriptie wilden wijden. Zo werd in
1991 en 1992 een groot huizenblok in het
noordwesten van Ostia onderzocht: de
thermen van de Sette Sapienti en twee
aanpalende flatgebouwen (het Huis van
van Serapis en het Huis van de Aurighi).1

Beschrijving
Het centrale complex, het badgebouw,
heeft een oppervlakte van ca. 1500 m2 en
omvat 44 ruimtes van wisselende grootte.
Het totaal, inclusief de aangrenzende
twee flatgebouwen, werd blootgelegd in
de jaren 1935-1938 als deel van een grote
opgravingscampagne tijdens welke een
flink deel van Ostia werd onderzocht.

Mede door de omvang van de totale cam-
pagne is men echter aan publicatie van de
thermen nooit toegekomen.
Het centrale badgebouw wordt gedomi-
neerd door een koepelzaal met een dia-
meter van ca. 12 m, voorzien van een fraai
zwart-wit mozaïek. In een aantal vertrek-
ken zijn ook resten van muurschildering
aanwezig. Een curieuze scène treffen wij
aan op de muren van vertrek 5 (zie platte-
grond) waar de zeven Griekse wijzen zijn
afgebeeld; van hen is de moderne naam
van het complex, ‘Sette Sapienti’, afgeleid.
De zeven wijzen, van wie drie goed
bewaard, zitten op een leerstoel die zich
blijkens de rode omkadering van de
ruimte in een latrine lijkt te bevinden.2

Uit de Latijnse bovenschriften is voorts
duidelijk dat de zeven wijzen goede raad
betreffende een goede stoelgang uitspre-
ken. Naast elk der wijzen staat in Griekse
letters hun naam en stad van herkomst;
goed leesbaar zijn nog Solon Anthenaios,
Chilon Lakedaimonios en Thales Meile-
sios, terwijl ook Bias van Priene tijdens de
opgraving zichtbaar was.3 Boven Solon
staat als goede raad: ‘Ut bene cacaret ven-
trem palpavit Solon’ (‘Om goed te kakken
wreef Solon op zijn buik.’); op de afbeel-
ding lijkt hij de daad bij het woord te
voegen. Thales daarentegen heeft als
opschrift: ‘Durum cacantes monuit ut
nitant Thales’ (Thales adviseerde dege-
nen met een harde ontlasting om te druk-
ken’), terwijl Chilon leert ‘Vissire tacite
Chilon docuit subdolus’ (‘Chilon leerde
om onhoorbaar een wind te laten.’).

Archeologisch nieuws verzorgd
door het Nederlands Instituut te
Rome
De thermen van de Sette Sapienti in
Ostia Antica

Thea L. Heres



Plattegrond: De thermen van de Sette Sapienti te Ostia. 27
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Dit vertrek met zijn unieke voorstelling
- de opgraver Guido Caiza sprak van een
‘geistreicher Scherz’ - was evenwel zeker
geen latrine, maar een zijvertrek van de
ronde thermenzaal, en functioneerde eer-
der een tijd lang als winkel of bar.
Binnen het complex is een aantal onder-
delen te onderscheiden, in functie, date-
ring en uitleg. Daarbij is het belangrijk in
gedachten te houden dat het hele ge-
bouw, inclusief de ronde koepelzaal, pas
in een late fase voor badgebruik werd
ingericht; daarvóór functioneerden de on-
derdelen los van elkaar. Totaal kunnen wij
nu zes groepen en een oude ‘kern’ onder-
scheiden. Deze laatste omvat de ruimtes
3-5 en is op basis van baksteenstempels te
dateren in de laatflavische periode, de
laatste jaren van de eerste eeuw n.Chr.
dus. Een ander oud element is de lange
westelijke buitenmuur die een rij Tra-
jaanse winkeltjes afsluit. Ook enkele zeer
eenvoudige huizenblokken ten westen

van ons gebouw dateren uit die tijd (foto
1).
Met de bouw van het hele blok, inclusief
de flats en winkels, werd gestart vanuit
het noorden. Als eerste werd opgericht
het Huis van Serapis tezamen met in elk
geval de ruimtes l, 15-16 van de latere
thermen; deze uitleg is door stempels
goed gedateerd en moet in 124-125 n.Chr.
zijn begonnen. Deze drie vertrekken had-
den een open karakter dat werd bepaald
door baksteenpilasters; zij waren gedeel-
telijk onoverdekt en functioneerden waar-
schijnlijk als werkplaats en/of productie-
centrum.
Aangrenzend op zuid lag een soortgelijk
bouwwerk dat nu de ruimtes 26-33 omvat
en uitsluitend bestond uit vijf rijen van
elk vier baksteenpilasters, overdekt door
lichte kruisgewelven. Ook dit gebouw
dateert uit de regeringsperiode van
Hadrianus en werd wellicht kort na 130
voltooid. Naar analogie van enkele soort-

Fig. 1 Overzicht Trajaanse laagbouw te Ostia (zgn. Casette-tipo).
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gelijke constructies in Ostia en Rome durf
ik te suggereren dat het waarschijnlijk
een overdekte markt was.
In de uiterste zuidwesthoek lag eveneens
een ruimte voor commercie en productie
bestemd, ruimtes 34-36. Deze zijn om-
ringd door hoge muren voorzien van
grote ramen, terwijl in het centrum twee
enorme pilasters kruisgewelven droegen
die gedeeltelijk nog zichtbaar zijn. Deze
meest excentrische vertrekken zijn aan
het eind van Hadrianus’ regering, of kort
daarna, voltooid.
Ook de koepelzaal dateert uit de jaren
dertig van de tweede eeuw, en is
geplaatst tussen enkele oude muren (zie
boven). De kleine zijvertrekken 10-13 en
werkgang 9 werden er veel later tegenaan
gezet, terwijl de zaal oorspronkelijk over
ruime toegangen vanuit oost en west
beschikte. Beide werden zeer kort na de
bouw van de koepelzaal gedeeltelijk ge-
sloten door de installatie van twee arca-

des, respectievelijk van twee (oost) en
drie (west) bogen (foto 2). Zeer opvallend
is in de ronde zaal met zijn dertien toe-
gangen de afwezigheid van regelmaat,
zowel in de maten van de openingen als
van de pilasters. De koepelzaal was oor-
spronkelijk zeker geen badgebouw: de
bassins erin (4) en eromheen (16 en 26)
werden pas in een later stadium aange-
legd (zie beneden). Gezien de afmetingen
en de vele toegangen hebben we waar-
schijnlijk te maken met een macellum, een
marktgebouw. De zaal vertoont een tref-
fende gelijkenis, in plattegrond, afmeting
en datering (2e eeuw) met enkele macella
in Midden-Italiè: in Alba Fucens (Sam-
nium) en Ordona (Apulia).
Waar treffen we dan wel een badcomplex
aan in dit gebouw? De oudste resten
daarvan zijn zichtbaar in ruimtes 41-44 en
vooral in zaal 42. Deze laatste komt in
muurwerk zeer overeen met het aangren-
zende Huis van de Aurighi, en dateert uit

Fig. 2 De koepelzaal van de thermen.
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c. 140 n.Chr. In de drie grote uitsparingen
in zaal 42 waren oorspronkelijk bassins
aanwezig, terwijl de lange noordmuur
werd geaccentueerd door een fraaie en
zeer regelmatige arcade. Over deze zaal
lag een centraal kruisgewelf, geflankeerd
door tongewelven over de bassins. In de
zijvertrekken 44 en 41 waren respectieve-
lijk de boilers en het waterreservoir aan-
gebracht. Zaal 42 is tegenwoordig niet
voor het publiek toegankelijk. Hij ligt aan-
zienlijker lager dan de aangrenzende bin-
nenplaats 37 en zaal 24; daarbij zijn in de
muren van zaal 42 niet minder dan vier
grote hypocaustopeningen aanwezig.
Beide gegevens combinerend kom ik tot
de conclusie dat zaal 42 een oorspronke-
lijke en fraaie badzaal was, ongetwijfeld
het caldarium van (nu verdwenen) ther-
men uit de late jaren 30 van de tweede
eeuw, waarvan de vloer rustte op de ken-
merkende baksteenpijlertjes. Beide zijn
nu geheel verdwenen, evenals de rest van
het badgebouw, waarbij wij moeten denk-
en aan een zaal voor het lauwwaterbad,
en één bestemd voor het koudwaterbad.
Waarom zijn deze zalen, inclusief de uit-
kleedruimtes, op een gegeven moment af-
gebroken? Ongetwijfeld omdat hun in-
richting niet (meer) strookte met de eisen
des tijds. Naar ik vermoed vond men op
den duur het aantal verwarmde zalen
(vooralsnog alleen zaal 42) te weinig en
gaf men er de voorkeur aan het badge-
bouw grotendeels af te breken en te ver-
vangen door meer moderne ruimtes die
alle voorzien werden van een hypocaust
en van wandverwarming (vertrekken 19-
25). Zaal 42 alleen bleef gedeeltelijk intact,
omdat de nieuwe uitleg grotere dienst-
ruimtes vereiste en men hiertoe deze zaal
mooi kon gebruiken, zulks natuurlijk na
de verwijdering van de verwarmings-
installatie. Het tijdstip van deze vernieu-
wing is goed te bepalen dankzij (wede-
rom) baksteenstempels die alle dateren
uit 205 n.Chr. en de naam dragen van
Plautanius die wij kennen als de schoon-

vader van de latere keizer Caracalla. De
nieuwe zalen kregen natuurlijk een mooie
mozaïekvloer, de wanden werden gepleis-
terd en met marmer bekleed, en rondom
werden marmeren zitbanken aange-
bracht. Terwijl de nieuwaangebrachte
hypocaust de daartoe benodigde verse
stenen uit de fabriek kreeg aangeleverd,
maakte men voor de muren van de
nieuwe zalen grotendeels gebruik van
oude bakstenen, afkomstig uit de sloop
van het eerdere badgebouw.
Óók in het begin van de derde eeuw
n.Chr. vond een verandering van eigen-
dom plaats in de drie kleine commerciële
centra en in de koepelzaal: deze werden
nu alle bij de hernieuwde thermen ge-
trokken teneinde er een up-to-
datecomplex van te maken. Daartoe werd
in de koepelzaal een aantal comfortabele
nissen en banken ingericht, en in een

Fig. 3 De toegangszaal nr. 2 van de thermen.
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belendende ruimte werd door slechting
van twee muren ruimte voor een bassin
(4) geschapen, terwijl twee diepe bassins
werden aangelegd in vertrekken 16 en 26.
Ook op andere punten werden de voor-
malige Hadriaanse commerciële centra
aan hun nieuwe functie aangepast: som-
mige als doorgangsruimtes (27-29 en 37),
sommige als luxueus gedecoreerde zijza-
len (30 en 34-36), terwijl weer andere een
dienstbestemming kregen (naast 41-44
ook 38-40).
In een laatste afwerking werd van ruimte
2 een flinke toegangshal vanuit noord
gemaakt, voorzien van brede deuropenin-
gen, zijbanken en een kruisgewelf (foto 3).
Op oost werd de koepelzaal uitgebreid
met de kleine ruimtes 10-13, en op de
overgang naar de verwarmde zalen 19-25
werd een sluis 18 met een grappig
mozaïek gebouwd. Het geheel werd van
pleisterwerk voorzien met een hoge rode
sokkel.
Zo konden de bewoners van de aangren-
zende flatgebouwen en van de omlig-
gende wijk begin derde eeuw genieten
van een nieuw thermencomplex dat aan
alle eisen van capaciteit en luxe kon vol-
doen.

NOTEN
1. Deze beide flatgebouwen werden onderzocht
door twee studenten uit Amsterdam (Alice Richard-
son, VU, en Chris Sueur, UvA).
2. Veel dank aan drs Gemma Jansen (KUN) die een
proefschrift over watervoorziening in de Romeinse
wereld voorbereidt en mij op deze rode lijn atten-
deerde.
3. Een eerste beschrijving is van de opgraver Guido
Caiza, Die Taverne der Sieben Weisen in Ostia, Die
Antike (1939) 99-116.

ILLUSTRATIES
Alle foto’s zijn van de hand van de schrijfster.
De plattegrond is vervaardigd op basis van metin-
gen van twee Delftse studenten Geodesie: Michel
van der Duin en Patrick Tax.


