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Voor U ligt een speciaal nummer van Hermeneus. Het is een aflevering die heel
anders is dan anders, dit ter gelegenheid van de komst van wat het derde millennium
wordt genoemd.
Natuurlijk is het de redactie bekend dat volgens de christelijke jaartelling niet met het
jaar 2000, maar pas met 2001 een nieuw millennium begint – het eerste jaar van het
eerste millennium was immers ook niet het jaar nul (dat nooit heeft bestaan), maar
het jaar 1 (dat onmiddellijk volgde op het jaar 1 vóór Christus). Maar omdat men aller-
wegen nu eenmaal 2000 aanhoudt als een nieuw begin, wil ook Hermeneus niet nog
een jaar wachten.
Het themanummer-2000 wijkt af van wat bij Hermeneus gebruikelijk is. Geen popu-
lair-wetenschappelijke artikelen dit keer, maar fictie. Fictie met een historische kern,
dat wel. Aan de auteurs is gevraagd om een bijdrage te leveren aan een bundel met
verhalen die bij elkaar een levensechte kijk zouden moeten geven op gevarieerde
facetten van het alledaagse leven in het Middellandse Zee-gebied rond het begin van
de gangbare jaartelling. Centraal moesten personen staan van wie op de een of andere
wijze gegevens tot ons zijn gekomen: via de literatuur, via inscripties of via archeolo-
gische vondsten. Deze gegevens vormden het vertrekpunt voor de auteurs en de teke-
nares. De rest is aan hun fantasie ontsproten.

Woord vooraf



Ludius, schildersbedrijf
Rome

Object: aankleding van een villa in Trans Tiberim

Toelichting bij de offerte

Dezer dagen stuurde ik u separaat, ter voorbereiding op de offerte, de ontwerpschetsen
voor de beschildering van een aantal vertrekken in uw villa in Trans Tiberim en de
calculatie van de kosten. Zoals met u is afgesproken, zullen daar suggesties van klas-
sieke kunstwerken en landschappen worden opgenomen die afwijken van wat tot nu
toe gebruikelijk is. Hierbij een paar woorden van toelichting, omdat de kartons u
vreemd kunnen voorkomen, de prijs vanwege de nieuwe vormgeving hoog is en er
bovendien op het ogenblik in Rome een felle discussie gaande is omtrent de moderne
opvattingen met betrekking tot de schilderkunst.

Het is mijn bedoeling een aangenaam soort wandschilderingen te introduceren,
met villa’s en zuilengangen en tuinen, bosschages en wouden, heuvels, visvijvers en
waterbassins, stroompjes, kuststroken, wat men maar wil. Daarin komen dan allerlei
soorten wandelende of varende personen en lieden die op ezels of in wagens over land
naar villa’s trekken, dan wel aan het vissen, vogelvangen of jagen zijn; zelfs mensen
die met de oogst bezig zijn, ontbreken niet. In de verschillende schilderingen bevinden
zich edele villa’s met toegang via een moeras en mannen die met hun vrouwen lopen,
gebukt onder trillende lasten die ze dragen, en verder nog allerlei andere geestige
motieven. Ik introduceer ook de voorstelling van steden aan zee waarin een schitterend
effect met geringe middelen wordt bereikt.

Wanneer u nog eens naar de schetsen kijkt, zult u zien dat de meeste motieven
op de grote panelen aanwezig zijn. Hoewel geld gewoonlijk geen rol behoort te spelen,
kan ik me voorstellen dat u uw ogen gefronst heeft bij het zien van de cijfers. Het heeft
mij evenwel veel hoofdbrekens gekost alles mooi op elkaar te laten aansluiten en een
ongekende combinatie van motieven in een unieke eenheid samen te brengen. Dat
alles brengt met zich mee dat ik de beste vaklui moet inhuren om de klus te klaren;
vooral Griekse werklieden zijn daarvoor geschikt, maar die laten zich fiks betalen.
Bovendien – en dat is wellicht niet duidelijk in het bestek – stel ik voor dure, maar
kwalitatief eerste-klas kleurstoffen te gebruiken waardoor de decoraties straks een
nog fraaiere indruk maken en bovendien niet te snel door de tand des tijds zullen
worden aangetast. Nog eeuwenlang zullen uw nazaten van de kunsten van mij en
mijn atelier kunnen genieten, als ik zo vrij mag zijn.

Maar nu het debat van vandaag! Hoewel dat letterlijk buiten het bestek gaat, is
ook dit relevant voor de acceptatie van mijn propositie. Ter verantwoording van onze
artistieke keuze, die eigenlijk impliciet wordt geridiculiseerd, dus een paar woorden.
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Misschien heeft u het vrij nieuwe boek van de architect Vitruvius onder ogen
gekregen of er passages uit horen voorlezen in uw eigen thermen op de Campus
Martius: Tien boeken over architectuur. Die man is een nogal lomp type dat doet alsof
de klassieke cultuur hem met de paplepel is ingegoten, maar hij kan nauwelijks een
letter Latijn spellen! Onleesbaar dat boek, en toch denk ik dat het voor veel opdracht-
gevers een leidraad zal vormen. Eerlijk is eerlijk, hij heeft veel bij elkaar gesprokkeld
en het zo gevormde compendium is beslist handig. De zogeheten bouwheer (ja zoge-
heten, wat heeft hij nou eigenlijk zelf gepresteerd behalve zo’n basilicaatje in Fanum?
Niks toch?) houdt er nogal uitgesproken opvattingen over de aankleding van tempels
en huizen op na en dat raakt natuurlijk mijn vak.

Mocht u het dus al hebben gelezen, dan is wat volgt misschien overbodig. In het
zevende boek van zijn werk heeft hij het over het beschilderen van huizen. Hij vat
samen wat de vaklui al weten en wat mensen met goede smaak niet nog eens onder
ogen hoeven te krijgen. Maar als hij bij de moderne tijd komt, hekelt hij de vrije vormen
die we heden ten dage gebruiken in de aankleding van de wanden. U weet wel, zoals
in de woning van onze hoogverheven princeps op de Palatijn (ik heb daar jaren gele-
den, bij de uitvoering door mijn goede collega C. Iulius Apelles een kijkje mogen
nemen), waar boven de centrale doorkijkjes ranken zijn aangebracht. Een buiging
naar de gouden tijden die Augustus nu propageert en in alle takken van kunst laat uit-
komen, ja misschien laat woekeren, als deze plantkundige beeldspraak veroorloofd is.
Nou, onze Vitruvius vindt dat maar niks. Hij meent dat zuilen zuilen zijn en timpa-
nen timpanen. En daarmee basta. Maar moeten we zo streng zijn? Die architecto-
nisch precies geïmiteerde elementen zijn siervormen die het uitstekend deden in de
huizen van onze strenge grootvaders en vaders, toen de tijden instabiel waren en de
muren, om zo te zeggen, als enige solide leken door hun mooie vastigheid. Het gaat nu
met Rome veel en veel beter, en dat mag met een beetje lichte toets toch worden
getoond? En een beetje luchtiger en geestiger graag. Of vindt u van niet?

Dus nog even terug naar mijn eigen idee. Ik heb in de ontwerpen voor een van
de wandelgangen gekozen voor een simpele onderverdeling in zwarte panelen, van
elkaar gescheiden door subtiele zuiltjes. Op deze grote vlakken zou een ander niets
hebben geschilderd, of hoogstens zware festoenen. Dat motief van guirlandes heb ik
aangehouden om niet helemaal met de traditie te breken, maar ik wil ze minder aan-
dacht geven ten gunste van iets nieuws. Daarom dus het plan een soort van landschap-
pen in dunne gele en witte lijnen op die panelen te schilderen. Ik ben met dat idee al
een tijdje aan het experimenteren en Apelles heeft zoiets indertijd in Augustus’ huis
in een klein kamertje toegepast; daar zit het niet zo lekker, maar dat komt ook omdat
de keizer geen grote kamers wilde. Ja, als een keizer eenvoud wil handhaven! Verder
is het motief nooit vertoond, ook niet in het werk van genoemde Apelles, dus we kun-
nen het nu als een nouveauté beschouwen. U kiest gelukkig voor het grote gebaar en
daar past wel zoiets in als ik nu voorstel.
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Waarom landschappen? Ik refereerde al even aan de gouden tijd, zoals de prin-
ceps die propageert. Ik geloof daar heilig in. Ik kan het althans in mijn beurs goed
merken, genoeg opdrachten. Maar er is meer. Ik wil niet alleen maar als een proleteri-
ge ondernemer overkomen, dat kunnen liberti en buitenlanders doen, maar wil als
echte Romein een eigen nering hebben. Dat betekent wel dat je er iets speciaals van
moet maken. Als die Vitruvius dus zégt dat je als bouwheer kennis en cultuur moet
vergaren, dan roep ik: doe dat dan ook! En de laatste tijd verslind ik de idyllische 
dichters die, in navolging van de bij ons lang versmade poëten uit Alexandrië, herders
en herderinnen vrijelijk laten optreden en zo het gelukkige landleven propageren. 
Dat kan ik, dunkt mij, goed uitdrukken in de vorm van mijn schilderingen. Ik houd
ze expres een beetje schetsmatig en vrij in hun compositie: dat verhoogt de atmosfeer
van verre horizonten. Het zwart van de achtergrond is in eerste aanblik een beetje gek,
want ik wil toch niet een soort nachtelijke atmosfeer oproepen? Ik heb hier wat geva-
rieerd op de Griekse monochrome schilderingen (waarvan u een voorbeeld ‘gerepro-
duceerd’ vindt in een van uw cubicula) en op de eveneens Griekse en oud-Etruskische
aardewerk serviezen, waarvan wel eens delen in de antiekwinkels te zien zijn: zwarte
figuren op rood, of rood op zwart en zelfs bont op een witte ondergrond. Ze werden
in oude tijden in graven als gift voor de overledene meegegeven, maar worden nu
door grafschenners zonder respect voor de doden geroofd en op de markt gebracht.
Had Vitruvius daarover maar zijn gal gespuwd!

U ziet, het zit me hoog, maar ik ben ervan overtuigd dat het goed is met de tijd
mee te gaan. We leven in een dermate andere sfeer dan pak ‘m beet dertig, veertig
jaar geleden, toen we eigenlijk, na de dood van Caesar, geen vastigheid meer hadden.
Ach, ik permitteer me nu misschien teveel en loop het gevaar u naar de mond te pra-
ten: uw oom heeft, naast de princeps, immers veel gedaan om de huidige vrede te
bewerkstelligen.

Ik heb een advies: laat die Vitruvius links liggen. Hij zal wel wat opdrachten uit
de kringen van oude senatorenfamilies krijgen. Mij best, dan hokken ze maar in hui-
zen met petieterige raampjes en donkere vloeren en wanden. Ik zie liever brood in de
fantasie van tegenwoordig.

Ik hoop dat ik u niet al te veel derangeer met deze uitbarsting van woede; kritiek kan
ik best velen, maar wel een kritiek die hout snijdt! En niet van die dikke zuilen als
Vitruvius.
Ik verblijf, in afwachting van uw opdracht,

Uw dw.

LUDIUS
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onathan, de zoon van Tiro, was al een oude man. Al te vaak werd hij er aan herinnerd
dat zijn jeugd ver achter hem lag. Zijn benen weigerden geregeld dienst, zijn ogen
traanden wanneer hij in het daglicht kwam en zijn ingewanden functioneerden
ook niet meer als voorheen. Meestal zat hij thuis wat voor zich uit te dromen, over

vroeger, over de tijd dat hij in het leger van Herodes diende en geen gevaar uit de weg
ging. Maar vandaag was hij de straat opgegaan om een glimp op te vangen van de
laatste gang van koning Herodes. Ze waren leeftijdgenoten, hij en de koning.
Jarenlang had hij in het leger van de koning gediend en gevaren met hem gedeeld.
Alleen de laatste tijd had hij hem weinig gezien. De koning had zich teruggetrokken
in zijn paleis, geteisterd door de meest vreselijke ziekten die hem uiterlijk hadden
misvormd en hem tenslotte ook hadden gesloopt. Stil gezeten had hij daar niet. Hij
had tot het laatst toe de regie gevoerd in zijn regering. Drie dagen geleden was hij
gestorven en nu zou hij naar zijn laatste rustplaats in Herodium, even buiten
Jeruzalem, worden gebracht. Jonathan stond niet alleen langs de route. Duizenden
mensen omzoomden de straten waar de stoet zou passeren.

Het wachten duurde lang, maar eindelijk was het dan zover. Voorafgegaan door
alle koninklijke versierselen die Herodes in de loop van de tijd had verkregen, naderde
de baar met het stoffelijk overschot. De dode was gewikkeld in purperen kleden en
droeg een diadeem met daarboven een gouden kroon. Naast zijn rechterhand lag zijn
scepter. Rond de baar liepen zijn zoons en zijn verwanten. Na hen volgde het leger
ingedeeld in detachementen. 

Jonathan kon zijn emoties nauwelijks bedwingen, toen zijn door staar vertroe-
belde ogen de baar ontwaarden. Talloze herinneringen kwamen bij hem boven. De
man die naast hem stond, een boers type, zag het en zei met de directheid die men-
sen van het platteland eigen is: ‘Je hoeft niet te huilen, ouwe, want zo aardig was die
Herodes niet. Ik weet niet wat jij je hele leven hebt gedaan, maar wat hij allemaal
heeft uitgevreten is te erg voor woorden.’ Jonathan wilde de man van repliek dienen
om zijn voormalige broodheer te verdedigen, maar voordat hij de juiste woorden had
kunnen kiezen, zei een van de omstanders: ‘Aan zijn handen kleeft meer bloed dan
de rivier de Jordaan water heeft.’ Nu wist Jonathan wel dat Herodes geen lieverdje
was geweest, dat hij zijn gezag met geweld had afgedwongen en dat hij tijdens zijn
regering met harde hand was opgetreden. Maar daar stond, vond hij, veel goeds
tegenover. Herodes had het land tot een eenheid gesmeed, Jeruzalem verfraaid, de
Tempel opgebouwd, groter en fraaier dan die ooit was geweest, en nieuwe steden
gesticht die alom in de wereld bewondering wekten. Hij wilde daar iets over zeggen,
maar de man die hem het eerst had aangesproken liet het zo ver niet komen. Toen de
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baar tot op zo’n dertig meter was genaderd, begon hij te schreeuwen: ‘Daar komt de
kindermoordenaar. Vuile schoft! Moge je verdoemd zijn tot in eeuwigheid!’ Hij wilde
nog meer roepen, maar de ordedienst die er op toezag dat de begrafenis zonder een
wanklank verliep, voorkwam dat. Twee soldaten grepen hem onmiddellijk vast en
sleurden hem mee. Jonathan wist wat de man te wachten stond. De folteringen
mochten verschillen, de dood was altijd eender. 

De begrafenisstoet trok verder alsof er niets aan de hand was. Toen de laatste
soldaten voorbijgetrokken waren en de mensen zich opmaakten om naar huis te gaan,
begon de man die het bloed aan Herodes’ handen had vergeleken met het water van
de Jordaan ineens te huilen. Jonathan wilde weglopen, maar de man hield hem tegen
en zei: ‘Weet jij dan niet dat Herodes kort voor zijn dood de grootste gruweldaad heeft
begaan die denkbaar is?’ ‘Bedoel je dat hij vlak voor zijn dood zijn zoon Antipater, die
koning wilde worden, heeft laten doden?’, probeerde Jonathan het voorzichtig voor de
koning op te nemen. Het was namelijk een publiek geheim dat Herodes vijf dagen
voor zijn dood Antipater had laten ombrengen, maar iedereen wist ook dat Antipater
minstens zo slecht was als zijn vader. Zijn hele leven was een aaneenschakeling van
intriges. Met zijn gekonkel had hij het zover gebracht dat Herodes zijn halfbroers
Alexander en Archelaüs had laten wurgen, maar tenslotte had hij het ook zelf moeten
ontgelden en was op uitdrukkelijk bevel van de koning omgebracht. ‘Nee, daar heb ik
het niet over’, antwoordde de man met gebroken stem waarin verontwaardiging en
verbazing doorklonken. ‘Het is zo vreselijk, dat het wel nooit ergens opgetekend zal
worden. Herodes’ zoon die hem nu heeft opgevolgd, zal er alles aan doen om het in
de doofpot te stoppen.’ Hoe oud Jonathan ook was, aan zijn verstand mankeerde nog
weinig en zijn geheugen liet hem ook nog niet in de steek. Hij wist als geen ander dat
aan Herodes’ handen veel bloed kleefde. Maar, zo was hem altijd voorgehouden, dat
was nodig geweest voor de stabiliteit, in het rijk en in zijn familie. ‘Luister je nog’,
fluisterde de man, die zag dat Jonathan langzaam in gedachten wegzonk. ‘Ja’, zei
Jonathan, ‘maar ik begrijp alleen niet waar je het over hebt.’ ‘Wil je het wel horen?’,
zei de ander met enige twijfel in zijn stem. Jonathan knikte. ‘Kom mee, daar is een
bankje, dan zal ik het je uitleggen.’

Ze gingen zitten en de man stelde zich voor. ‘Ik heet Jozef en de ongelukkige die
daarnet werd opgepakt, is mijn zwager Matthias. Wij komen allebei uit Bethlehem,
nog geen acht kilometer hiervandaan. Een heerlijk stadje om te wonen, tot vijf maan-
den geleden. Van de ene op de andere dag veranderde het leven totaal. Waarom?
Vraag het me niet. Zomaar op een avond trok een grote troepenmacht de stad binnen.
Ze hielden zich doof voor iedere vraag. Maar een soldaat schreeuwde: ”Waar is die
zogenaamde koning?” Pas later hoorden we dat het te maken had met droomuitleg-
gers of astrologen uit het oosten die zich bij het paleis van Herodes hadden gemeld
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met de vraag waar zij de pasgeboren koning van de Joden konden vinden. Zij hadden
zijn ster in het oosten gezien en wilden hem graag hulde brengen. Had Herodes nu
maar gewoon gezegd: “Nee, hier is geen koning van de Joden geboren, ik ben nog
koning en na mijn dood zal een van mijn zoons mij opvolgen”, maar in zijn waan-
zinnige angst voor alles en iedereen die het woord ‘koning’ in de mond nam, schijnt
hij onmiddellijk allerlei zieners en schriftgeleerden geraadpleegd te hebben. Die haal-
den de heilige boeken erbij. Bang bij de koning in ongenade te vallen als zij hem geen
bevredigend antwoord gaven, vonden ze een tekst waaruit zou moeten blijken dat
Bethlehem de plaats was waar een leidsman voor het volk Israël geboren zou worden.
Herodes zou Herodes niet zijn geweest als hij niet onmiddellijk een misdadig plan
had bedacht. Laat die wijzen uit het oosten nu maar naar Bethlehem gaan en de
tegenkoning bezoeken, dan kunnen ze mij de plek wijzen waar hij geboren is. Dan
kan ik snel een einde maken aan zijn leven, zo ongeveer moet hij hebben geredeneerd.
Of die zieners uit het oosten de pasgeboren koning hebben gevonden, weet ik niet. Ze
schijnen niet meer naar Herodes te zijn teruggegaan, maar onmiddellijk te zijn afge-
reisd naar hun eigen land. Zeker is dat Herodes niet de plaats heeft ontdekt waar die
nieuwe koning ter wereld was gekomen. Anders was vast nooit gebeurd, wat ik bijna
niet kan beschrijven. Zo gruwelijk is het. Midden in de nacht bonkten de soldaten op
de deuren van de huizen. Wie niet direct opendeed werd meteen in de boeien gesla-
gen. Er werd niet verteld waarom deze nachtelijke inval plaatsvond. Ze stormden de
huizen binnen, gooiden alles omver en liepen meteen naar de slaapkamers van de
kinderen. Ze sleurden de kinderen hun bed uit, trokken hen de kleren van het lijf en
keken of het een jongetje of een meisje was. De meisjes lieten ze meteen weer gaan,
maar de jongetjes sneden ze de keel door. Moet je je voorstellen, kinderen van nog
geen twee jaar oud die niets hadden misdaan, werden afgeslacht als beesten. Alle jon-
getjes werden om het leven gebracht, geen uitgezonderd. Hun vaders en moeders
werden bedreigd met de dood als ze iets van het gebeurde naar buiten zouden brengen.
En je weet dat er bij Herodes nooit sprake was van loos dreigement. Nu, vijf maanden
later, is de stad nog steeds in droefenis gehuld. Mijn zwager Matthias verloor zo twee
zoontjes. Een was nog een baby van een paar weken oud. Begrijp je nu waarom hij
zich zo liet gaan?’

Jonathan kon niet anders dan bevestigend knikken. Als hij heel eerlijk was,
moest hij toegeven dat hij diep in zijn binnenste altijd wel had geweten dat Herodes’
daden lang niet altijd door de beugel konden. Zelf had hij een mooie tijd gehad in het
leger, hij had gevochten tegen de Arabieren en andere stammen die met de joden in
onmin leefden. Nooit had hij dubieuze klusjes hoeven opknappen. Daar had Herodes
zijn geheime dienst voor, harde jongens uit de bergen die nooit vragen stelden, maar
alles wat hun opgedragen werd klakkeloos uitvoerden. Hij kende een paar van die

11

h
erm

en
evs lxxii/ii

De kindermoord in Bethlehem



mannen, net als hij vergrijsd in het leger. Hun zoons knapten nu het vuile werk op.
Ze woonden bij hem in de buurt. Zouden zij ook tot zoiets laags in staat zijn? 

Hij legde zijn hand op de schouder van de man, wenste hem sterkte en liep weg.
Hij slenterde nog wat door de stad. Maar het verhaal liet hem niet los. Voor het eerst
in zijn leven realiseerde hij zich dat wat Herodes nu had aangericht, met geen moge-
lijkheid goed te praten was. Had hij zich al die jaren een rad voor ogen laten draaien?
Had hij met zijn dienst in het leger ook vuile handen gemaakt? Die vraag bleef hem
kwellen. Hij moest weten waarom de soldaten in Bethlehem zo tekeer waren gegaan.
In gedachten verzonken liep hij naar het centrum van de stad. Op het grote plein vlak
voor de kazerne, waar hij een belangrijk deel van zijn leven had doorgebracht, was het
een drukte van jewelste. Iedereen praatte over Herodes en hoe het nu verder moest
onder zijn opvolger. In Archelaüs, de nieuwe koning, had de bevolking niet echt ver-
trouwen. Angst voor diens wispelturige gedrag beheerste alle gesprekken. Jonathan
liep door de menigte in de richting van de kazerne. Hij herkende een van de wachters,
de zoon van Ananias, een oude vriend met wie hij vele jaren in het leger had gezeten.
De jongeman kende hem ook en begroette hem hartelijk. ‘Dat was een mooie begra-
fenis’, begon de jongen, in de vaste overtuiging dat Jonathan daarover met hem wilde
praten. Maar deze wachtte niet af wat de jongen zou zeggen over Herodes, over diens
opvolger en over het mooie soldatenleven. Hij vroeg hem op de man af: ‘Wat is er vijf
maanden geleden in Bethlehem gebeurd?’ Eerst reageerde de jongen alsof hij het niet
begreep, maar toen Jonathan zijn vraag herhaalde, draaide hij zich om, liep weg en
nam zijn plaats bij de poort van de kazerne weer in. Jonathan liep hem achterna en
pakte hem bij zijn arm. ‘Ik wil het weten, ik moet het weten!’ bleef hij maar roepen.
De soldaat voelde zich erg ongemakkelijk, temeer daar de commandant van de garde
op het lawaai afkwam en vroeg wat er gaande was. ‘Is het waar van de kindermoord in
Bethlehem?’ schreeuwde Jonathan. ‘Ga naar huis, ouwe, en bemoei je niet met zaken
waar je niets mee te maken hebt,’ probeerde de commandant de situatie nog te red-
den, maar Jonathan bleef maar roepen en eiste een verklaring. Mensen kwamen op
het lawaai af en begonnen te vragen wat er aan de hand was. Dat was te veel voor de
soldaten. Ze grepen Jonathan vast, duwden hem voor zich uit de kazerne in en sloten
de poort. Jonathan voelde de grond onder zijn voeten wegzakken, toen een potige
bewaker op hem toestapte en hem toesnauwde dat hij wel raad wist met mensen van
zijn soort. Onmiddellijk trok hij hem de kelder van de kazerne in. Jonathan zag de
ruimte vol folterwerktuigen en realiseerde zich dat hem hetzelfde lot wachtte als al die
anderen die hier waren binnengebracht. Ze hadden niets misdaan, ze hadden alleen
maar naar de waarheid gevraagd. Niemand van hen was hier levend uitgekomen. Maar
het vreemde was dat die wetenschap hem niet beangstigde. Toen de beul hem de duim-
schroeven aandraaide, keek hij hem aan en glimlachte. Het was zijn laatste lach.
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itus Livius, de beroemde geschiedschrijver, bekend bij velen in Rome en ver
daarbuiten, nadert zijn zestigste verjaardag. Al bijna dertig jaar woont hij in
Rome. Caesar Augustus heeft ervoor gezorgd dat hij een comfortabel, rustig

gelegen huis heeft, waar hij ongestoord kan werken. Het huis is sober maar smaakvol
ingericht, met wollen kleden uit Patavium en andere voorwerpen in Venetische stijl.
Livius voelt zich nog altijd verbonden met de stad en het land waar hij zijn jeugd heeft
doorgebracht en zijn opleiding heeft genoten. Rome, de Stad bij uitstek, heeft hem
niet kunnen verleiden tot een leven in weelde. Hij is een man met weinig behoeften
in materieel opzicht. De enige luxe die hij zich permitteert is een groeiende bibliotheek
met de werken van auteurs die hij bewondert, Cicero voorop.

Elk jaar reist hij voor een of twee maanden naar het noorden, waar hij verblijft
op het familiegoed dat hij heeft geërfd. Zijn werk neemt hij mee. Ook daarginds heeft
hij een goed ingericht studeervertrek, waar hij dagelijks een aantal uren doorbrengt.
Het is niet alleen prettig terug te zijn in zijn vertrouwde omgeving en oude bekenden
te ontmoeten, het is ook goed, gelooft hij zelf, om de juiste afstand te bewaren tot de
Stad die zijn leven en werk zo beheerst.

In Rome leidt hij immers een bestaan in twee perioden tegelijk: het Rome van
nu, ruim 750 jaar na de stichting van de stad, en een Rome in het verleden, waar hij
dagelijks al schrijvend vertoeft. Dat oudere Rome is naarmate zijn werk vorderde
steeds dichterbij gekomen, het is nog maar achtenzeventig jaar van het huidige ver-
wijderd. Zijn geschiedwerk omvat intussen al negentig boeken. Hij heeft juist tot zijn
opluchting de tijd van Sulla afgesloten. Geen plezierige periode... Maar nu heeft hij
eindelijk de tijd van Pompeius bereikt.

Zijn bewondering voor deze grote generaal heeft hij nooit verheimelijkt, ook niet
tegenover Augustus. Waarom zou hij? Ze hebben vaak vrijuit over de geschiedenis van
Rome gesproken, over tijden van grote roem en mensen met de ware oud-Romeinse
geest. Pompeius hoort daarbij, in de ogen van Livius. En Augustus heeft hem nooit
tegengesproken; wel noemt hij hem plagend ‘Pompeiaan’. Trouwens, Augustus heeft
toch zelf het standbeeld van Pompeius een ereplaats gegeven in diens eigen theater?
(Dat hij het niet liet staan op de plaats waar Caesar werd vermoord, kan men zich
voorstellen.)

Er is nog een speciale reden waarom Livius zich erop verheugt de tijd van
Pompeius te gaan behandelen. Hij beschikt voor deze periode over een bijzondere bron:
Varro’s werk over Pompeius, een dierbaar bezit. Het heeft niet weinig bijgedragen tot
zijn bewondering voor de staatsman die tot het laatst toe de republiek verdedigde.
Varro heeft met een opmerkelijke synthese van objectiviteit en sympathie de jaren
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beschreven waarin hij de militaire operaties van Pompeius als diens stafofficier mee-
maakte. Zo’n betrouwbaar ooggetuigeverslag is een ware verademing na de eeuwige
overdrijvingen van de annalist Valerius Antias, die niet verder is gekomen dan de tijd
van Sulla. Met het verstrijken van de eeuwen sinds de stichting van Rome laat Livius
de ene bron na de andere achter zich.

Waar zal het einde van zijn eigen werk liggen? Hij houdt zich met die vraag zelden
bezig. Vooruitzien en omzien ligt niet in zijn aard, hij concentreert zich op de tijd
waarover hij schrijft. Een terugblik op bepaalde situaties kan natuurlijk zijn nut hebben:
hij laat zijn personages graag verwijzen naar leerzame voorbeelden van heldenmoed
of wangedrag in het Romeinse verleden. En wat de toekomst betreft: als hij daar af en
toe eens aan denkt, hoopt hij te komen tot de dood van Caesar en Cicero. Dat zou een
goed einde zijn en misschien haalbaar: nog ongeveer dertig boeken, schat hij. Een
jaar of zeven, acht. Of hij de tijd van Octavianus Augustus nog zal behandelen, zal
afhangen van zijn energie en van de omstandigheden.

Augustus is de laatste jaren veranderd. Het schandaal met zijn dochter Julia
heeft hem sterk aangegrepen, hij maakt een verbitterde indruk. Ongetwijfeld treurt
hij nog steeds om de dood van zijn trouwe vriend Agrippa, die als Julia’s echtgenoot
een goede invloed op haar had. Haar huwelijk met zijn stiefzoon Tiberius bleek een
grote, zij het voor de hand liggende misgreep. Al zwijgt Augustus erover, de aandacht
die hij geeft aan de zoons van Julia en Agrippa, ten koste van Tiberius, spreekt boek-
delen. De jonge Gaius en Lucius zijn nu Augustus’ erfgenamen, op wie hij zijn hoop
heeft gevestigd. Hij wil de jongemannen zo snel mogelijk gereed maken voor
bestuurstaken. Gaius, de oudste, is op reis in het oosten, en zal daarginds, twintig
jaar oud, formeel consul worden.

Tiberius is naar Rhodos vertrokken. Livius is er niet rouwig om. Hij voelt zich
onbehaaglijk in gezelschap van die gesloten man. In de jaren na de dood van Agrippa
en Drusus, toen Tiberius terug was van zijn militaire operaties in Germania en deel
leek te krijgen aan de regering, heeft Livius zijn invloed op Augustus waargenomen.
Hij heeft toen voor zichzelf besloten definitief terug te keren naar Patavium, als deze
man het ooit voor het zeggen zou krijgen in Rome. Maar dat gevaar lijkt geweken. In
Gaius en Lucius huist de aard van hun vader Agrippa en hun grootvader Augustus en
zoals het er nu naar uitziet zullen ze het ver brengen. 

Hun jongste broer Agrippa is nog een kind en vaak in gezelschap van Drusus’
jongste zoon Tiberius Claudius. Een wonderlijk kind, die kleine Claudius. Veel ziek,
onhandig in zijn bewegingen, bespot door zijn naaste familie, en tegelijk weetgierig,
altijd met zijn neus in de boeken, verzot op geschiedverhalen. Voor het openbare
leven lijkt hij weinig geschikt, maar wie weet steekt er een geschiedschrijver in hem.
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Livius heeft er plezier in zijn vele vragen te beantwoorden. Augustus laat de opvoeding
van de jongen voorlopig over aan zijn moeder Antonia en zijn grootmoeder Livia en
wacht af, totdat hij wat ouder is. De toekomst zal leren wat voor hem is weggelegd.

Zo onvriendelijk als Livia over haar eigen kleinzoon kan zijn, zo hartelijk is ze als ze
informeert naar Livius’ dochter Livia (‘Hoe gaat het toch met mijn naamgenote? Ik
heb lang niets over haar gehoord!’). Haar belangstelling doet Livius altijd goed. Niet
alleen zijn werk bindt hem aan Rome, ook de aanwezigheid van zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij houdt evenveel van zijn dochter als eens Cicero van zijn dochter
Tullia, en voelt zich vaak dankbaar omdat Livia een goede gezondheid heeft en geluk-
kig is in haar huwelijk met de retor Magius. Magius is een sympathieke man, die in
Rome veel belangstelling trekt bij zijn optreden. Boze tongen beweren dat hij dat dankt
aan de beroemdheid van zijn schoonvader, maar Livius weet wel beter. Hij zou deze
man niet voor zijn dochter hebben uitgekozen als hij niet overtuigd was geweest van
zijn goede karakter en zijn vakkundigheid. En van de wederzijdse gevoelens van die
twee. Het geluk van zijn Livia ligt hem na aan het hart, dat van zijn zoons trouwens
ook. Hun opvoeding en hun opleiding tot geograaf en retor heeft hij met zorg begeleid
en ondanks wat strubbelingen zo nu en dan (‘Wat ben je toch hopeloos ouderwets,
vader!’) hebben ze hem uiteindelijk niet teleurgesteld. 

Wanneer Livius nadenkt over zijn leven, is hij een tevreden mens. Hij heeft meer
roem gekregen dan hij ambieerde. Voor hemzelf weegt daarbij het zwaarst dat hij
Cicero’s opdracht – want zo heeft hij het altijd gezien – blijkbaar naar behoren heeft
uitgevoerd en nog uitvoert: ook op het gebied van de geschiedschrijving kunnen de
Romeinen zich nu met de Grieken meten. Men heeft hem erop gewezen dat Augustus
de onderschriften van de beelden van beroemde Romeinen op zijn pas voltooide
Forum niet aan Livius’ werk heeft laten ontlenen, maar aan de officiële kronieken.
Livius heeft daar wel begrip voor: zijn omvangrijke werk leent zich slecht voor een
snel overzicht van carrières en eerbewijzen. En hij weet sinds zijn eerste boeken dat
over de levens van helden uit langvervlogen tijden vele varianten zijn overgeleverd en
dat de waarheid in menig geval niet te achterhalen is. Hij heeft zijn eigen keus gemaakt.
Augustus is tevreden, de Romeinen zijn tevreden, wat wil hij nog meer?
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k stel me voor: de streek achter Arles, in de eerste eeuw van onze jaartelling. De
stad heet dan Arelate, een oude Keltische naam voor ‘nederzetting bij het moeras’,
en is sinds meer dan vijftig jaar een door Julius Caesar gestichte kolonie van

Romeinse veteranen.
Achter de bebouwde rotsgrond langs de oever van de Rhône, voorbij een strook

drassig gebied in het verlengde van de rivierdelta, beginnen heuvels, die oplopen naar
een keten van lage bergen, de kalkrotsen van de Alpilles. De bodem is daar dicht-
begroeid met stekelig struikgewas, pollen grof gras en kruid. Cipressen wijzen als
zwarte vingers omhoog, en verder zijn er schaarse parasoldennen, olijfbomen en
dwergeiken met grillig gebladerte. Op deze onvruchtbare grond wonen alleen herders,
nakomelingen van de inheemse Keltische Nearchi, kustbewoners die geleidelijk zijn
teruggetrokken naar het achterland, voorzover zij zich in de afgelopen paar eeuwen
niet vermengd hebben met steeds nieuwe lichtingen van Graeco-Italische zeelieden
en handelaars.

Ik stel me voor: een kleine nederzetting van arme herders, een lange lage schaaps-
kooi, met muren van leem en kiezel, een waterput en een broodoven. De woonhut is
uit platte stenen tegen een van de wanden van de schaapskooi opgetrokken. De mensen
die hier leven hebben nauwelijks contact met bewoners van de welvarender agglome-
raties langs de rivieroevers. Hun producten, wol en kaas, worden door tussenhandela-
ren, meest ook landslui, ter plekke opgekocht.

Vroeg in de dageraad ging zij op weg. Boven de bergen in het oosten hingen al strepen rode
glans. Zij liep naar de plek waar het voetpad tussen struiken verdween. Voor zij, afdalend,
zelf onzichtbaar zou worden, keek zij om. Ura, haar zuster, stond nog voor de ingang van
de hut, met de zuigeling in haar armen. Hoger op de helling klonken de stemmen van Nion
en de jongen Lorix, die bij de kudde waren.

Zij hief haar arm ten groet, een geruststellend signaal voor de achterblijvende. Zij zou
doen wat haar gevraagd was, lopen naar de stad bij het moeras, om Camars te halen, opdat
hij zijn pasgeboren kind kon zien.

Het eerste deel van het pad was haar welbekend, het voerde naar de verlaten oude
schaapskooi. Resten van de omwalling staken boven het dichte struikgewas uit. Zij legde
haar hand op de ingestorte muur van het woonverblijf. Daar was zij geboren. De schimmen
van haar ouders huisden er nog, hoedden een fantoomkudde. De zon ging op, zij zouden
zich niet laten zien. Wel vroeg zij om hun bescherming. Zij was nooit eerder zo ver van huis
gegaan. Volgens Nion kwamen alle herderspaden uit op de heirweg die rechtstreeks naar
Arelate voerde, een halve dagreis voor wie er de pas in zette. Hij had zelf de tocht willen
ondernemen, maar na een val liep hij mank.

hella s. haasse

Een kruik uit Arelate

I



Ik stel me voor dat zij een jong-volwassene is, gehard door het leven in de open lucht,
niet groot, maar sterk, en behendig in haar bewegen. Zij heeft een rond, gebruind
gezicht, en donkere ogen, die gewend zijn snel en alert de omgeving te verkennen.
Haar haren hangen in twee vlechten op haar borst. Later zullen de zuidelijke Galliërs
die in de uitstraling van Rome leven de mode van de overheersers volgen. Maar deze
herderin uit de Alpilles draagt nog een rok en jak en een korte mantel, eigenlijk een
omslagdoek met kap, de tijdeloze uitrusting van de vrouwen der barbaarse stammen.
Als bescherming tegen de dorens van de garrigue heeft zij, net als de mannen, lange
beenbekleding, en schoeisel van leren lappen die met windsels om haar enkels en
kuiten bevestigd zijn. Idho heet zij, een oud Keltisch woord voor de altijd-groene
taxusboom.

Om haar tegenzin te overwinnen dwong zij zichzelf tot een looppas. Zij drukte haar hand
tegen de amulet die aan een snoer van leer om haar hals hing, een stukje bot uit een schapen-
schedel. Nion, die alles wist, had gezegd dat het kind niet lang zou leven. Daarom moest
Camars komen om zijn zoon door naamgeving op te nemen in zijn stamverband, en zo de
verbintenis met Ura te bestendigen.

Idho kon schapen hoeden en melken, kaas maken, wol spinnen, de voortekenen van
harde wind of onweer herkennen in het gedrag van de kudde, maar naar Arelate gaan was
een taak ver buiten de gewone orde der dingen.

Het land lag naar alle zijden wijd open in het ochtendlicht. Nog glinsterden de spinnen-
webben tussen de lage struiken van dauw. Een van haar schoenriemen raakte los. Hijgend
hurkte zij neer op een plek waar de grond niet helemaal door dicht gewas bedekt was. Zij
smeet een steen naar een netwerk van bossige twijgjes waarin zij een adder vermoedde. Maar
wat er ijlings uit wegschoot was een zwartgevlekte hagedis (onschuldige bewoner van de pol-
len gras en kruid) die zij liever tot zich gelokt had, zoals zij dat wel deed wanneer zij de
kudde hoedde en zich verveelde. Nu het warmer werd, stegen vlagen geur op van de bodem.

Pas toen zij de heirweg bereikte – de zon stond al hoog – kwam zij andere mensen
tegen, een enkele ruiter, de meesten te voet zoals zij. Zij haalde een door twee ossen getrokken
zwaarbeladen wagen in. De voerman bracht gruis van de kalkafgravingen naar Arelate.
Sinds de kolonisten bezoek hadden gehad van hun huidige heerser uit Rome, zei hij, waren
zij onafgebroken aan het bouwen. Wie een tijdlang niet in de stad geweest was, wist niet wat
hij zag, en kon er de weg niet meer vinden. Zij vroeg of zij met hem mee mocht lopen.

In het landschap verschijnen meer parasoldennen en nu ook platanen. Er liggen in
die tijd in de naaste omgeving van Arelate al een aantal Romeinse landbouwbedrij-
ven, met olijf- en wijngaarden. Het verkeer tussen de stad en de steengroeven neemt
jaarlijks toe, daarom stel ik me voor dat genie-soldaten van het zesde legioen en
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geronselde autochtone hulpkrachten bezig zijn het gedeelte van de Via Aurelia dat
door het moeras loopt, te versterken en te verbreden. Op een netwerk van balken die
met zware pinnen in de drassige grond gedreven worden, komen boomstammen te
liggen, en daar boven op platte keien, zorgvuldig aaneengevoegd. Een dikke laag ver-
harde kiezel en grint vormt tenslotte het wegdek.

Tussen de twee necropolen door, met aan de rechterzijde het evenwijdig aan de
weg gebouwde aquaduct dat bronwater uit de Alpilles aanvoert, bereikt men de poort
in de oostelijke stadsmuur. Ik stel me voor hoe overweldigend voor streekbewoners de
aanblik geweest moet zijn van het bouwwerk dat men bij binnenkomst al dadelijk ziet
uittorenen boven zelfs de hoogste pijnbomen: een drievoudige opeenstapeling van
forse arcaden, de halfcirkelvormige achterkant van het theater met tienduizend zit-
plaatsen, dat Augustus geschonken heeft aan de veelbelovende kolonie. Van die gunst
en oppermacht getuigt in nog sterkere mate het forum, imposante constructie van
zuilengalerijen en portieken rondom een wijd, rechthoekig plein met marmerplavei-
sel. In deze wijk daalt de bodem naar de oever van de Rhône. Op de plek waar een
schipbrug de verbinding met het havenkwartier aan de overkant vormt, staat een tri-
omfboog.

Duizelig van indrukken zat zij in de warme wind. Mensen stroomden langs haar heen in
een zee van klanken. Van velen kon zij de taal niet verstaan. Zij had gedronken aan een
fontein, en een stuk brood uit haar draagzak gegeten, in de schaduw van de halfopen gang
onder het drukbezochte gebouw met de vele zuilen. Op weg daarnaartoe was zij door een
wijk gekomen waar een nevel van kalkstof in de lucht hing, en de geluiden van onophoudelijk
hameren en snerpend zagen het straatlawaai overstemden. Hoewel zij nieuwsgierig was
naar wat er te zien viel in kramen en uitstallingen – het rook overal naar onbekende brouw-
sels en baksels – had zij zich niet de tijd gegund om te blijven stilstaan. De stand van de zon
gaf aan dat het ver in de middag was. Voor de avond viel moest zij Camars gevonden hebben.
Nion had van een handelaar die om kaas kwam, gehoord dat Camars graafwerk deed bij de
haven.

Nu keek zij uit over het fonkelende water van de grote rivier. Zij zag schepen die zeil-
den, en andere die voortbewogen werden door dubbele rijen roeispanen. Uit de zeeschepen
die niet onder de brug door konden, werden vaten en zakken overgeladen in kleinere vaartui-
gen voor de tocht stroomopwaarts. Vlak bij waar zij zat stonden onder een afdak manden
met verse vis, allemaal soorten waarvan zij de naam niet wist, en sierlijke smalle kruiken,
elk in zijn eigen metalen standaard. Vooral die kruiken, zo anders dan het grove vaatwerk
dat zij kende, hielden haar aandacht gevangen. Een groep soldaten kwam voorbijdraven, in
een ritmische trappelpas, die hun wapens deed kletteren en de geschulpte leren randen van
hun tunieken opwippen. Als zij zich op haar gemak gevoeld had in deze vreemde omgeving,
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zou zij daar hard om gelachen hebben. Zij zag een rijkgeklede vrouw op een rustbed met
rode kussens dat door twee mannen gedragen werd. Een andere vrouw liep mee aan haar
zijde en hield een zonnescherm boven haar hoofd. Een baardige man in boerse dracht, die
een met zakken beladen ezel aan de toom voerde, leek haar een landgenoot. Zij waagde het
hem aan te spreken, te vragen of hij Camars kende. Hij raadde haar aan te gaan zoeken
waar gewerkt werd aan de versterking van de rivieroever, en wees haar hoe zij lopen moest.
Het was niet ver.

Voor de kust liggen op de zeebodem wrakken van schepen, vergaan in winterstormen,
wanneer op winst beluste ondernemers zich niet houden aan de voorgeschreven tijd
van ‘sluiting’ van de Middellandse Zee, tussen november en maart. Na het uiteenval-
len van de scheepswand waaiervormig gespreid, of door stromingen op een hoop
gedreven, zullen duizenden amforen eeuwenlang ongeschonden op duikers wachten.
De slanke langhalzige kruiken van aardewerk, met twee verticale handvatten, die in
heel het mediterrane kustgebied dienen voor het vervoeren en bewaren van wijn,
olijfolie, garum, noten, peper, meel en graan, lopen van onderen toe in een smal voet-
stuk, of een punt, zodat zij rechtop in de grond gestoken kunnen worden. Ook leeg
zijn zij op talloze manieren bruikbaar. Zij zijn te fatsoeneren tot voorraadbakken of
waterleidingen. In grote aantallen dicht aaneengeschoven doen zij dienst als verstevi-
ging van vestingwallen en dijken.

Camars begroette haar verbaasd, maar zonder warmte. Toen zij hem de reden van haar
komst meldde, bleef hij met afgewend gezicht een tijdlang zwijgen. Zij herkende hem nauwe-
lijks. Hij had zijn baard en knevel afgeschoren, droeg een korte tuniek en leren kuitlaarzen
met veters, naar Romeinse trant. Tussen de halfnaakte, bezwete mannen die gebruikte (tot
haar verbazing als afval beschouwde) kruiken aandroegen en daarna plaatsten in een
aarden wal, stond hij toe te zien. Zij verwachtte dat hij zou vragen naar zijn kind, naar
Ura, en de gang van zaken bij de schaapskooi, maar hij sprak over andere dingen, vooral
over zichzelf, hoe hij als vrijgeboren Galliër al snel uit de gelederen der dienstbaren bevorderd
was tot opzichter over de slaven die aan de dijk werkten. Men had hem gezegd dat zijn naam,
Camars, wees op een Italische afkomst. Hoe meer hij erover nadacht, hoe waarschijnlijker
het hem leek dat een ooit in Arelate verzeild geraakte Teretiner of Sabatiner (tot die stammen
behoorden de meeste kolonisten) zijn voorvader was. Er lag een toekomst voor hem open als
ingezetene van deze Romeinse stad, hij streefde ernaar burgerrecht te krijgen, drie namen te
mogen dragen. De twee die er dan bij zouden komen, had hij – zijn eigen naamgever! – al
uitgekozen: Aulus Annius, die lagen hem als honing op de tong. Voor herder was hij niet in
de wieg gelegd, maar wel hoopte hij eens eigenaar te worden van kudden in een voor schapen-
teelt bij uitstek geschikt geacht gebied ten zuiden van Arelate. Liever dan op vee hield hij toe-
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zicht op ondergeschikten. Achter zijn woorden was hoorbaar wat hij niet uitsprak. Hij zou
niet teruggaan om het kind te zien. Hij was een ander geworden.

Later nam hij haar mee naar de plek waar hij zei een nachtverblijf voor haar te weten.
Stil liep zij achter hem aan door een doolhof van lemen muren: stegen, binnenplaatsen, gan-
gen, kamertjes vol bezige mensen, lawaai, kookwalmen. Zij kwamen in een ruimte, half
onder de grond, flauw verlicht door twee olielampjes. Daar stond een vrouw, jonger dan zij-
zelf, boven een komfoor in een pot te roeren. Camars sprak met haar in de taal van de kolo-
nisten. De lusteloze gehoorzaamheid van het meisje, dat eten voor hem neerzette, en Camars’
bevelende, geringschattende houding tegenover haar (die geen vrije Gallische vrouw ooit zou
dulden) wekten in Idho een gevoel van rouw als om een gestorvene.

Ik stel mij voor dat zij – naar gewoonte – bij het eerste hanengekraai opstaat van de
strozak waarop zij, onder haar mantel, de nacht heeft doorgebracht. In een andere
hoek van de woonkelder kruipt ook Camars van het bed af dat hij met zijn slavin deelt.
Hij zal Idho uitgeleide doen tot aan de stadspoort, en haar een afscheidsgeschenk
meegeven voor de achtergeblevenen bij de schaapskooi: een nog gave amfora, een van
de grootste, mooiste uit de immense voorraad op zijn werkterrein. Om de waarde van
de gift te onderstrepen legt hij haar uit, dat dit model kruik – nog onbekend bij de
Gallische pottenbakkers – zakelijk gezien toekomst heeft. Nion kan met die kennis
zijn voordeel doen, wanneer hij mensen spreekt die de markten in het achterland
bezoeken.

Ik stel mij voor dat Camars de zwijgend naast hem lopende Idho tracht te winnen
voor zijn levenskeuze. Hij wijst haar de monumentale Baden, waarvan ook hij als
bewoner van de stad gebruik mag maken. Op het forum toont hij haar het marmeren
votiefschild, door senaat en volk aan de princeps Augustus gewijd ‘om zijn moed,
mildheid, rechtvaardigheid, en vrome eerbied jegens de goden en het vaderland’.
Begrijpt zij, dat dit een zegel is op het verbond tussen het machtige Rome en Arelate,
en het begin van uitbreidingen en ontwikkelingen zoals geen tweede stad in heel
Gallië kent? Waar nu sinds zonsopgang het geweld van hamerslagen weerklinkt en
stofwolken opstijgen, worden oude inlandse wijken gesloopt, nieuwe woningen
gebouwd, met mozaïekvloeren en Romeins comfort. Hier wil hij leven, veel geld ver-
dienen, opgaan in een hogere stand, eer en roem behalen.

Hij leidt haar door een van de zij-ingangen het theater binnen, opdat zij de hon-
derd zuilen op de achterwand van de scaena kan zien, en het reusachtige standbeeld
van de godgelijke Augustus, met een roodgeschilderde marmeren draperie om het
naakte heldenlichaam.

Zij liep langzamer dan op de heenweg, want gehinderd door de amfora die haar hele zak
vulde, bij ieder stap tegen haar dij sloeg, en met een van zijn handvatten langs haar nek
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schuurde. Om de paar honderd meter moest zij de draagband van de ene naar de andere
schouder verplaatsen. Vaak ging zij zitten waar een boom voldoende schaduw wierp. Zij
dacht aan wat zij moest zeggen tegen Nion en haar zuster.

Het werd middag, de krekels sjirpten schril en eentonig, de lucht trilde van hitte boven
de heuvels. Nooit was een stijgend pad haar zo zwaar gevallen. Aan de verlaten oude
schaapskooi ging zij met afgewend gezicht voorbij, beschaamd om het mislukken van haar
tocht.

De zon stond ver in het westen toen zij de laatste helling beklom en tussen de hoge
struiken door naar de hut liep. Nion en Lorix dreven juist met korte kreten de kudde de
omheining binnen. Nion, die zag dat zij alleen terugkwam, knikte, alsof hij niet anders had
verwacht, maar zei niets.

In de hut zat Ura, met op haar schoot het kind. Idho hurkte neer en streelde het al
ineengeschrompelde gezichtje.

Later herinnerde zij zich de kruik uit Arelate, die zij in een hoek had neergezet. Zij
bracht hem naar Nion. Hij stond in het laatste daglicht aan de heuvelrand. Eigenlijk ver-
wachtte zij, dat hij het geschenk van Camars aan scherven zou slaan, om niet naar
Gallische zede verplicht te zijn tot een wedergift aan de trouweloze. Maar Nion bekeek de
amfora aandachtig, streek over de langwerpige welving van de kruik, en knikte weer, zwij-
gend, als om te bevestigen wat onuitgesproken bleef.
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wee dagen lang ging Rome gebukt onder slagregens en donderslagen. Het
rommelde in de lucht en in de aarde. Bliksemflitsen doorkliefden inktzwarte
luchten. Aan de gevelspits van de tempel van Jupiter Tonans rinkelden de bel-

letjes aan één stuk door. Af en toe viel er een met een hoop kabaal op de grond. Keizer
Augustus liet zeven stieren offeren, maar het water bleef van de heuvels af naar bene-
den kolken. 
De mensen hieven hun handen ten hemel. Er waren er die zeiden dat er nergens meer
goden waren: dit was een laatste en eeuwige nacht. Op de derde dag werd het lichter.
De zon brak door. Eerst nog wat vaal, zoals bij een zonsverduistering, maar tegen het
zesde uur straalde de zon alsof er niets was gebeurd. Rome was Rome weer.

Op het bureau van de stadsprefect maakte de jonge curator aquarum Aufidius Bassus
zijn zorgen bekend. Al die watermassa’s, al dat afval uit de heuvels. Wat kon de cloaca
maxima verwerken? 
‘Zevenhonderd jaar al voeren de heuvels het water door die ene uitweg naar de Tiber,’
zei hij tot zijn medewerkers. ‘Sinds de jaren van koning Tarquinius Priscus heeft het
bouwsel stand gehouden. Maar nu?’
In een kort crisisberaad waren ze het erover eens: de muren en het metselwerk kon-
den zwaar geleden hebben. Daarmee dreigde gevaar voor het grote afvoerkanaal dat
het water van de heuvels en het vuil van de stad ondergronds naar de Tiber loosde.
Controle was noodzakelijk.
Bassus verliet de vergadering, vol zorg en twijfels. Op het Comitium ontmoette hij
zijn oude leraar Papirius Fabianus. 
‘Zo, jongen. Even een luchtje scheppen, na alle regen van de laatste dagen?’ 
‘Niet direct.’ 
Fabianus keek Aufidius Bassus eens aan. ‘Een druk baasje. Dat kan ik zo wel zien. Je
bent al net zo als al die andere aanstormende politieke talenten van jouw generatie.’
‘Weinig tijd, inderdaad. Dit jaar heeft de keizer mij belast met het toezicht op de
waterwerken, een functie die hij zelf nog niet zo lang geleden heeft ingesteld. Dankzij
het noodweer en de aardbevingen kan ik laten zien wat ik waard ben. Een geluk bij
een ongeluk, om het zo maar eens te zeggen.’
Ze stonden bij het beeld van Venus Cloacina. 
‘En mijn boek over het politieke leven dan?’ vroeg Fabianus op verwijtende toon. ‘Heb
je dat niet gelezen? Ben je mijn lessen vergeten? Hoe vaak heb ik jullie niet voorge-
houden dat je je verre moet houden van het Forum? Je moet je niet laten meesleuren
door al die carrièrejagers om je heen.’ 
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Bassus lachte wat. Ze stonden bovenaan de trap die naar de toegang tot de riolering
leidde. Bassus vertelde zijn vroegere leermeester wat er zich naar zijn idee de voorbije
dagen onder hun voeten had afgespeeld. ‘Zeven bergstromen sleurden alles in razen-
de vaart de heuvels af, de riolering in. Takken, bomen, puin, al het vuil dat ze op hun
verwoestende weg tegenkwamen. Voortgestuwd door de regenschuiers slaat het water
alles wat het met zich meevoert met verwoestende kracht tegen de wanden en de
bodem van het afvoerkanaal. Verschillende aanvalsgolven van water vechten binnenin
die tunnel.’ 
Fabianus luisterde aandachtig naar de bezorgde woorden van zijn jeugdige vriend. ‘Je
kent mij langer dan vandaag,’ zei hij. ‘Dus je weet dat ik op daden afga, niet op woor-
den. Je moet de boel met eigen ogen inspecteren, dan heb je zekerheid. Vertrouwen is
goed, maar controleren is beter.’

In het flakkerende schijnsel van de fakkels stonden ze bij de toegang tot de cloaca
maxima, de grijzende filosoof en de jonge curator aquarum. Vanuit zijn donkerblauw
bootje begroette de slaaf hen. In de stroming had hij moeite zijn wankele vaartuig op
zijn plaats te houden. Bassus hoestte en rilde wat. Zijn toch al zwakke gezondheid
werd in de vochtig-koude lucht van de cloaca danig op de proef gesteld.
‘Wij gaan een inspectietocht maken, net als ooit de grote Agrippa,’ zei Bassus.
‘Weet waar u aan begint,’ antwoordde de slaaf.
Met brede armgebaren veegde hij een aantal doeken bij elkaar en schoof ze onder de
boordranden van het bootje.
‘Dit is een plaats van schaduwen en schimmen. Wat boven leven is, is dood en verderf
hier. Niets is langer dan deze kerker, niets donkerder. Het fakkellicht helpt je alleen
maar om te zien hoe donker het daar is.’
Ze stapten in. Krakend zuchtte het bootje onder het gewicht van de drie mannen.
Zwart water siepelde door de naden van de bodem.
‘Laten we de zaak maar eens rustig bekijken,’ sprak Bassus. Hij wendde zich tot de
slaaf: ‘Vaar niet te snel. “Goed genoeg is vlug genoeg”, om met onze keizer te spreken.’
Een vochtige, muffe geur sloeg hen tegemoet, toen het bootje zich wiebelend in bewe-
ging zette. Ze voeren het donker in. Een tijdje was het stil. Druppels vielen met een
pinkelend geluid in het zwarte water. Bassus tikte regelmatig met een stok tegen de
wanden. Hier en daar hadden boomstammen en afgerukte takken ongeregelde hopen
afval gevormd.
De slaaf wees Bassus op de obstakels en voer er handig langs.
‘Dat moeten we allemaal zo snel mogelijk laten opruimen,’ constateerde Bassus.
Papirius Fabianus hield de fakkel hoog gericht naar de druipende gewelven boven
zijn hoofd. De weerschijn van het flakkerende vuur maakte donkere silhouetten van
alles wat ze tegenkwamen.
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‘We varen een weg vol hindernissen,’ sprak hij na een tijdje. ‘Soms is er een kalme
stroming en worden we zachtjes meegevoerd. Dan weer sleuren onstuimige golven
ons voort. We raken vast en we raken los. Maar we gaan voort.’
Met een klap kwam het bootje tot stilstand. Bassus verloor bijna zijn evenwicht.
Fabianus greep hem snel bij zijn mantel. Hun ogen die al wat meer gewend waren
aan de duistere contouren om hen heen, zochten naar een oorzaak. Ontzet wees
Bassus op grote brokken puin die half onder water de doortocht versperden. Meege-
sleurd in de kolkende watermassa’s van de laatste dagen.
Tot hun middel in het water wrikten de slaaf en Bassus aan de steenklompen.
Fabianus liet het oranje-achtige licht van zijn fakkel schijnen over de donkere steen
en de vuilwitte kalk. Flarden van muurschilderingen. Een stuk mozaïekvloer met
veelkleurige steentjes. Goud schitterde in het duister. Papirius Fabianus stond er
hoofdschuddend bij te kijken. ‘Waar is de eenvoud van weleer? De mensen hebben
elke steen opgegraven en elke boom omgehakt in hun hang naar waanzinnige luxe.’
Met zijn fakkel wees hij naar de stenen. ‘Bij de bouw en de verfraaiing van hun huizen
gebruiken ze ijzer en brons, tegenwoordig zelfs goud. Goud op de vloeren, goud op de
daken. En het enige dat ze er aan overhouden, is angst. Angst dat alles verloren gaat
als hun huis wankelt of in brand vliegt. O eenvoud, wat bent u een onbekend goed!’

‘Geef eens wat meer licht.’ Bassus en de slaaf klommen weer aan boord. Modderig
water droop langs hun sandalen. ‘Die troep moet in ieder geval snel weg,’ zei Bassus.
‘Anders kan het rioolwater niet goed doorstromen. Wat vreselijk voor die mensen op
de heuvels! De water- en modderstromen hebben hun bezit weggespoeld.’
‘Vroeger,’ begon Fabianus, meer tot zichzelf dan tot de anderen in het bootje, ‘Vroeger
bouwden de mensen hun huizen voor nut en bescherming. Veiligheid, dat was wat ze
zochten. Maar nu zijn de huizen voornamelijk een bron van gevaar. Zo hoog en zo
dicht op elkaar! Elke dag stort er wel een in of vliegt er een in brand.’
Op de plekken waar het puin de wanden had geraakt, voerde Bassus nauwkeurige con-
troles uit. Tot zijn opluchting was er van schade geen sprake.
‘De travertijn is een sterke steensoort,’ legde hij uit. ‘Die stenen zijn opgewassen tegen
belasting van allerlei soort. Dat komt doordat ze op grond van hun natuurlijke samen-
stelling weinig vocht en ook heel weinig aardse materie bevatten. Het is hoofdzakelijk
lucht en vuur. Zevenhonderd jaar geleden hebben ze dat goed en deugdelijk gemaakt.’
Ze gingen verder. Met een paar stevige stoten van de vaarboom kreeg de slaaf het
bootje weer in beweging.
‘Eenvoud kenmerkt het ware,’ zei Fabianus, toen ze weer wat rustiger over de donkere
stroom van de cloaca voeren. Bassus keek zijn leermeester eens van opzij aan. Die
peinzende blik, die kende hij. De volzinnen zouden niet lang op zich laten wachten.
‘De mensen zijn van de natuur vervreemd. Bergen en wouden hebben ze binnenge-
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bracht in hun bouwvallige huizen,’ vervolgde Fabianus. ‘Parken, zeeën en rivieren
binnen in hun woningen vol duisternis en rook. Ik kan nauwelijks geloven dat deze
mensen ooit echte wouden hebben gezien.’
Bassus zei maar niets. Zijn aandacht ging trouwens uit naar andere dingen. Hij hoor-
de nauwelijks wat Fabianus zei. ‘Vreemd is aan zulke mensen het weidse uitzicht van
velden, van rivieren naar beneden stortend van steile bergwanden of traag kabbelend
door de vlakte. Wie kan plezier beleven aan armetierige imitaties, als hij ooit de wer-
kelijkheid heeft gezien? Een beperkte geest is niet in staat tot grote gedachten.’
Het werd even stil. De slaaf boomde voort. Het water klotste tegen de buik van het
bootje. Uit de gewelven gleden druppels tussen hun kleding. Met regelmatige tussen-
pozen beklopte Bassus de voegen in de met donkergroen mos begroeide muren.
Ritselend verdwenen ratten en wie weet wat voor andere dieren in het duister. Hier
en daar lagen bij elkaar gedreven hopen afval.
Langzaam gleed iets grijsachtig wits langs het bootje. Bassus prikte er naar. Toen hij
het stukje schapendarm herkende, grinnikte hij. Fabianus boog zich met zijn fakkel
voorover. ‘Kijk dat nou,’ sprak hij tot Bassus die het voorbehoedmiddel met zijn stok
opzij schoof. ‘Ook hiermee gaan de mensen in tegen de orde van de natuur.’
‘En tegen de orde van de keizer,’ antwoordde Bassus. ‘Die kent voor ons Romeinen
geen groter vreugd dan kindervreugd.’
Fabianus sprak nu met stemverheffing: ‘De mensen van tegenwoordig zijn niet in staat
van echte dingen te genieten. Als je met je zieke geest alleen geluk beleeft aan zeeën
en landen in een onnatuurlijke omgeving, dan kun je het echte geluk niet kennen.’
‘Nou, nou.’
‘Ja, de mensen hebben een afkeer van de natuur. Verbaas je je er dan over dat ze geen
eigen kinderen willen? Ze hebben alleen waardering voor de kinderen van anderen.
We verworden en verloederen. Langzaam, maar zeker.’
‘Onze keizer Augustus zou zeggen: “Sneller dan asperges gekookt worden”.’

‘Verschrikkelijk’. Met een kreet van ontzetting bracht de slaaf die tot dan toe zijn werk
zwijgend had verricht, het bootje tot stilstand.
Opgeschrikt door de toon in de stem van de slaaf richtten ze hun fakkels op de aange-
wezen plek. Daar ontwaarden ze de contouren van een lichaam, donker, opgeblazen,
zachtjes deinend op de regelmatige stroming van het water. In monotone cadans
sloeg het lijk tegen de druipende wanden van de tunnel.
‘Hier ligt iemand wiens naam geschreven is in stinkend water,’ sprak Fabianus plech-
tig. ‘Steek je handen uit naar die rampzalige en neem hem mee over het water. Dan
kunnen wij hem in de dood tenminste een veilige rustplaats bieden.’
Bassus zweeg. Wat moest hij doen? Het lijk de Tiber in duwen, naamloos op weg naar
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zee? Of het lichaam bergen en dan de hele gerechtelijke procedure op gang brengen?
Van dichtbij zagen ze de verwondingen die een eind hadden gemaakt aan het leven
van de man.
‘Wat brengt een mens tot zulk een misdaad tegenover zijn medemens?’ verzuchtte
Fabianus. ‘Er zijn geen oorlogen tussen dieren. Waarom dan wel tussen mensen,
vreedzame wezens en verwant aan de goden. Welke ramp, welke waanzin drijft ons
tot onderling bloedvergieten? We zijn toch allen van één afkomst, we hebben toch
hetzelfde bloed?’
Bassus besloot het lijk onmiddellijk te bergen. Samen met de slaaf wikkelde hij het in
een grote doek en hees het aan boord. Fabianus lichtte hen bij, terwijl zij hun naar-
geestige werk deden.
‘Welke vloek is dit,’ sprak hij, ‘door lot en fortuin alleen op ons mensen gelegd?
Waarom vermoordt een mens zijn medemens? Mensen willen liever als moordenaars
kijken naar hun rijkvoorziene tafels en hun vergulde plafonds. Waarom niet als schul-
deloze mensen naar het licht van de zon?’ 

Het licht – of wat daarvoor doorging – veranderde in de tunnel. Een blauwachtig
schijnsel kwam hen uit de verte tegemoet. De Tiber. Voorzichtig manoeuvreerden ze
naar het einde van de tunnel. Daar voerde Bassus nog een aantal intensieve controles
uit. ‘Het water van de Tiber kwam zo hoog dat het van deze kant de cloaca instroom-
de. Die op elkaar botsende watermassa’s kunnen een hoop kwaad gedaan hebben.’
De grijsblauwe golven werden onrustiger, naarmate ze de Tiber naderden. Ze draaiden
naar links, de rivier op. Aan de recent op last van Augustus vernieuwde kademuren
legden ze aan.
Bassus wenkte enige slaven die hij opdracht gaf het lijk naar de havenmeester te
brengen. Toen wendde hij zich tot Fabianus.
‘De situatie in de cloaca is mij volkomen duidelijk. Ik weet genoeg.’
‘Mooi. Voor hem die niet weet naar welke haven hij moet varen, is geen enkele wind
gunstig.’
Bassus hoestte nog eens en zwaaide zijn oude leermeester na. ‘Eindelijk frisse lucht.’
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orig jaar vergezelde ik mijn vrouw naar een medisch congres over fibromyal-
gie (chronisch vermoeidheidssyndroom) in de Italiaanse badplaats Pescara.
Daar zwierf ik enkele dagen rond om de tijd te doden, terwijl zij de sessies

van het congres bijwoonde. Mijn aandacht ging daarbij vooral uit naar de boekhandels,
op zoek als ik was naar de goedkope klassieke tekstuitgaven, waarmee het Italiaanse
lezerspubliek gezegend is. Maar ik kwam ook terecht in een tweedehands boekhan-
del. De oogst van klassieke teksten was daar zeer mager, op een 18de-eeuwse uitgave
van de Suasoriae van Seneca Rhetor na. Niet echt geïnteresseerd in dit soort literatuur
bladerde ik werktuiglijk door het oude, onooglijke boekje. Als voorwerp was het best
aantrekkelijk, hoewel allesbehalve een dure uitgave. Net had mijn desinteresse het
gewonnen van mijn antiquairsreflex toen mijn aandacht werd getrokken door een uit-
gebreide, in minuscuul cursief geschreven aantekening in margine. De pagina lag
open op de suasoria die de vraag behandelt of het voor Cicero wenselijk zou zijn een
smeekbede tot Antonius te richten (Suasoria VI). Bij de passage waar Seneca zich
nogal laatdunkend uitlaat over de manier waarop de obscure historicus Cremutius
Cordus de dood van Cicero had beoordeeld, had iemand een uitgebreide nota gekrab-
beld, die ik vlijtig kopieerde in het notaboekje dat ik steeds bij me draag. Mijn aan-
dacht was getrokken door de beginwoorden van deze marginale noot: Haud comiter
scripsit de amico. Cremutii epistula (Wat hij schreef over zijn vriend is niet vriendelijk.
Hierbij een brief van Cremutius) gevolgd door een lange, haastig opgeschreven tekst.
Ondanks mijn beperkte ervaring met 18de-eeuws cursief schrift meende ik in de eerste
woorden een briefaanhef te herkennen. Nu kende ik deze Cremutius Cordus nauwe-
lijks. Mijn interesse voor deze tekst kwam alleen voort uit een wat voyeuristische
nieuwsgierigheid naar de ontboezemingen van deze voor mij onbekende figuur. Te
veel in vakantiestemming om me door academische nauwgezetheid te laten leiden en
me helemaal niet bewust van de waarde van mijn ontdekking, heb ik het exemplaar
van Seneca’s Suasoriae tenslotte niet gekocht. Ik heb zelfs de gegevens ervan niet
genoteerd, pas achteraf met spijt beseffend dat het boek misschien nog meer derge-
lijke noten bevatte. Na raadpleging van Pauly en Wissowa’s Realencyclopädie der classi-
schen Altertumswissenschaft drong tot me door dat de door mij ontdekte brief – indien
authentiek – de enige bewaarde tekst van  Cremutius was. 

Met de hulp van een bevriend paleograaf heb ik de tekst, waarvan ik enkel een
hopelijk accurate kopie in potlood bezat, in modern schrift omgezet. Het is in veel
opzichten een opmerkelijke brief, eerst en vooral door de datum waarop hij is
geschreven. Het feit dat hij volledig en met gebruikmaking van elk stukje blanco
papier naast en tussen de tekst van Seneca was geschreven, zou erop kunnen wijzen
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dat het boekje ooit voor onderwijsdoeleinden werd gebruikt en dat een vroegere eige-
naar een les had voorbereid. Of het hier een les over Cremutius Cordus dan wel over
vriendschap en trouw betreft, zou ik niet durven uitmaken, al wijst het integraal weer-
geven van de brief eerder in de richting van de eerste interpretatie. Een andere moge-
lijkheid is dat het een nota betreft van een student die de Suasoriae als onderwerp
voor een verhandeling had gekozen. Waar de 18de-eeuwse bezitter van het door mij
gevonden en weer achtergelaten boek de tekst van Cremutius’ brief vandaan had
gehaald, is niet te achterhalen, maar de aanwezigheid van de brieftekst wijst er in
ieder geval op dat er in die eeuw nog een en ander van deze historicus bewaard was
gebleven. Of dat betekent dat naast de brief ook zijn Historiae, zoals Seneca Minor
aangeeft in zijn Consolatio ad Marciam, ooit heruitgegeven door Cremutius’ dochter
Marcia, toen nog bestonden, lijkt me – gezien de stilte van andere auteurs – twijfel-
achtig. Een brief glipt makkelijker door de mazen van de academische aandacht dan
een heel boek. 

Een andere, niet uit te sluiten mogelijkheid is dat het hier om een vervalsing
gaat van een fantasierijke latinist, die de schaarse bronnen over Cremutius handig
wist te gebruiken en aanvullen met zijn eigen bedenksels. Het voorbeeld en succes
van de een eeuw oudere Petroniusvervalser Nodot diende in dat geval wellicht als
inspiratiebron. Ondanks de onzekerheid acht ik de brief zelf interessant genoeg om
hem integraal af te drukken. Hij geeft een goed beeld van de persoonlijke en politieke
opvattingen van een stoïcijn als Cremutius in Rome rond de jaren 1 v./n.Chr., een jaar
dat door Latijnse historici schromelijk wordt verwaarloosd, waarschijnlijk omdat het
vanuit hun standpunt allesbehalve opmerkelijk was. Niet zo voor Aulus Cremutius
Cordus.

Epistula Cremutii Cordi:

A. Cremutius Cordus L. Annaeo Senecae S.D. 

Helviam accuratius vaticinationem ad vitam meam pertinentem cognoscere velle scribis.
Sicuti mihi narrata est narrabo. Pater cum die lustrico nomen Aulum mihi dedit, ritum
decem anseres multo fremitu supervolantes perturbaverunt. Quod omen augur praesens ita
interpretatus est: mihi vociferantem naturam et decem vitae lustra futura esse. Hoc anno
quintum lustrum compleo. Si vaticinationibus credendum est, has litteras exacta dimidia
vitae parte scribebam: certe extraordinarius annus!

Praeterea finem tribuniciae militiae hic annus mihi affert, quae longe a C. Caesaris
bello Parthico perlata non nimis periculosa erat. Manet nunc taedium centumvirale, cuius
officii tirocinium duobus annis ante complevi. Quod quamvis invitus sustenturus sim, pater
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me omnes honores ascendere iubet. Si autem rumoribus de iudicio centumvirali auditis cre-
dere possum, otium abundabit ad ea suscipienda quae vere me capiunt: familiam et litteras,
quae res hunc annum vere notabilem mihi faciunt, plus quam negotia aut ista de vitae spa-
tio vaticinatio. 

Maximum primum. Proxima nocte uxor Marcia amabilissimam filiam peperit.
Quamquam multi feminam prolem spernunt, equidem  minime dubito quin nomen
Cremutiorum etiam ab aliis nostrae gentis stirpibus propagari posse. Pater quidem, si filio
posthac auctus ero, valde gaudebit: Helviam ante quattuor annos te laetitia affecisse filio
pariendo, memoria custodit (Scribendum fama vestri Romam reditus num certa sit). Pater
multum rebus eiusmodi – id est gloriae et progeniei – tribuit, sed sapientis Fabiani praecepta
istas res viles habere me docuerunt, ut prolem, qua fortuna me donaverit, aequo animo acci-
piam.

Immo vero: confitendum est – quod docto Fabiano minus placebit – me valde ‘instoice’
amore incensum istius parvuli homunculi in eo inexplicabili pannorum et stragulorum glo-
mere positi esse. (Putes tandem hac tempestate sine ista textilium abundantia infantem
satis calefieri). Intra paucos dies lustricus orietur et nomen Marcia Cremutia ei dabitur.

Habes de domesticis. Cognosce de litteris: hodie historias incepi, quibus consilium
mihi est non modo bella civilia post C. Iulii Caesaris caedem gesta tradere sed etiam res ab
eius filio adoptato gestas, quem M. Ciceronem non numquam ‘Puerum’ appellavisse nosti.
Adhuc regnat hic sed ominibus illis si credendum est, XXV posthac annos vita mihi suppedi-
tabit et tamdiu illum in principatu perseveraturum verisimile non puto. Vir enim iam
annum sexagesimum tertium agit et iam XXXI annos Imperium Romanum regit; mortale
munus vix videtur.

Quare ego, senator quondam futurus, mihi id opus imponere constituerim, quodam
modo explicandum mihi videtur. Primum adhuc paucissima feci, quibus vociferans vocari
possim. Quod scriptorum genus aptius est ad magna tonantia verba promenda, si non
nimis – ut ego – ingenio poetico praeditus es?

Deinde recentioribus Romae rebus indignatus et sollicitus sum. Scis quod dico. Roma
dormit (aut gemit) sub nostri Palatini Iovis horrendae Iunonisque iugo. Ante duo annos
iste !"#$%&'( Veliternus filiam suam, sacerdotem progenitrice eius gentis dignissimam,
pygesiacorum sacrorum causa relegavit. Me et plurimos Romanos maxime id perturbavit.
Antehac praecipue erat is vir, qui imperium conservaret post bellorum civilium commutatio-
nes et omnium animos movit mores antiquos restituere conando. Nemo leges ab eo de matri-
moniis latas respiciebat, quoniam cuncti album feminarum quae cum isto Iove concubue-
rant etiam post matrimonium eius ( nihil dico de viris quorum adolescens voluptatem
obsecutus erat!) norunt. Nuper Pater Patriae appellatus est sed quomodo liberos suos tractet
observans, nescio patriae prositne ista adoptio.

Expulsione filiae veram naturam suam ostendit, quae est fanatici, fallacis, nimis stu-
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diosi tyranni, cuius animus corruptione iuventutis Romanae morum obsidetur. Nemo, unde
subitus pudor veniat, intellegit. Num quod annum sexagesimum tertium agit et Veneris
sacra non iam ipse colere potest, toti Romae voluptates Veneris interdicere vult? Num tironi-
bus eget quos cum nepote suo – novo Phoebo – ad Parthos mittat? Ideo cunctis ante XVIII
annos subito tres liberi apud uxores gignendi erant?

Nimis diu iste regnat! Ego natus sum illo nonum consule, id est sexto anno postquam
gener circum Actium maritum sororis devicit. Mihi etiamnunc mirabile videtur istum moe-
chum, quem e studiis cognovi hominem quidem sine ulla pietate sed bonum oratorem et
imperatorem, tunc ita titubare potuisse! At si vicisset, nunc fortasse regeremur ab isto
Rhamse Phariaque uxore. Quamquam eos leges de adulteriis coercendis edituros fuisse non
puto...

Tertia autem causa consilii est admiratio viri quem cognovi inter condiscipulos apud
amicum tuum L. Iunium Gallionem, ubi antea tecum primas consuetudines feci. Poetam
P. Ovidium Nasonem dico, quem maxime admirabilem hominem existimo. Clarus poeta,
sed etiam post Veneris )*"+,-( relegationem lascivos, quin interdum pudendos versus
."/0,1#2( scribere ita perseverat ut Patrem Patriae lacessere videatur. Simpliciorem virum
numquam cognovi. Recurrentes rumores audio de lasciva eius vita. Dimidia pars rumorum
si vera est, mores eius probare non possum, procacitas vero mihi placet. Assentatorum
Romae satis superque. Admiratio facit ut Naso historicorum esse velim.

Postremo tu, mi Annaee, amorem historiarum mihi praecepisti, tu et T. Livii scilicet
libri. Memini quomodo puer omnes singulas decades devoraverim et omnes magnos
Romanos heroes temporum praeteritorum ante oculos videre visus sim. Per te quoque doc-
tum Fabianum cognovi, qui me Zenonis doctrina instituit.

Non modo querelae patris sed etiam sermones tecum Fabianoque habiti me adduxe-
runt ut imperium hodiernum olim fortasse Romae profuisse existimem, nunc vero minime.
Senatus auctoritas debilitata, inanis fabula potestas consulum,... Respublica reapse iam
annos nonnullos nihil nisi nomen est. Roma tradita licentiae regis, etiamsi istum titulum
publice promi nefas sit.

Ideo mihi maturum videtur item historias scribere et praesertim comperire quomodo
nomen reipublicae degeneraverit in inane verbum ambitiones unius viri velans. At non, ut
Patavinus noster, res gestas venustius effingere volo. Verbo quidem adversarius Omnipotentis
Livius sit, scripta autem eius ad µ34#5"-6%-$ de maioribus prosunt, qua Thurinus suam
potentiam probare vult. Num ille restitutor morum maiorum erit? Et nos apud rhetorem id
didicimus: orationem ornare exemplis veterum, potissimum ita aptis ut plane demonstrent
argumentum quod explanare velis. Livii Vergiliique libros legens, nonnullos vere istis inepti-
is credere putes. An nos credituros cupiunt?

Heri vesperi praefationem scripsi. Honestum putavi impudenter scribere. Omnes hom-
ines descripturus sum sicut erant. Virtutes laudans, vitia non dissimulans exemplo
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Sallustiano quanti momenti natura magnorum virorum animi fuerit rerum gestarum cur-
sui comperire conabor.

Nam pro certo habeo non tam reipublicae instituta quam mores eorum qui magistra-
tus obtinerent reipublicae exitium effecisse. Ideo plane cum docto Fabiano consentio  rempu-
blicam sapientissimis hominibus tradendam et pluribus principibus opus esse ad licentiam
coercendam.

Ita vaticinationem die lustrico editam partim dumtaxat explere conabor. Adhuc XXV
annos vita fruiturus sim, fata decident, sed monumentum exacturus sum quo quidem a
posteris vociferantem necnon gloriosum me aestimari spero. Tu cura ut valeas, si me amas,
valeantque Helvia et Luciolus. Salutem eis a me dicas et de itinere proposito me certiorem
facias velim. 
Kal. Ian. C. Caesare, L. Aemilio Paullo coss.

Vertaling:1

Aulus Cremutius Cordus groet Lucius Annaeus Seneca

Je schrijft dat Helvia de details wil kennen van de profetie waaraan mijn leven gebon-
den is. Ik zal ze vertellen zoals ze ooit aan mij werden verteld. Toen mijn vader me op
mijn dies lustricus negen dagen na mijn geboorte de naam Aulus gaf, werd de plech-
tigheid verstoord door tien overvliegende en luid gakkende ganzen. De aanwezige
augur interpreteerde dit als volgt: ik zou een luidruchtig karakter hebben en mijn
leven zou tien lustra duren. Ik voltooi dit jaar mijn vijfde lustrum. Als we profetieën
mogen geloven, schrijf ik deze brief dus precies in de helft van mijn leven: een bij-
zonder jaar, dus.

Dit jaar betekent ook het einde van mijn legerdienst als krijgstribuun die ver van
Gaius Caesars campagne tegen de Parthen en dus niet echt avontuurlijk is verlopen.
Mij wacht nu de verveling van de centumvirale2 rechtbank, een taak waarvoor ik twee
jaar geleden mijn opleiding heb voltooid. Ik had er niet veel zin in maar vader staat
erop dat ik alle treden van de ambtelijke ladder zou beklimmen. En afgaande op wat
ik hoor over de rechtbank zal ik  tijd genoeg hebben om me te wijden aan wat me
echt interesseert: mijn gezin en mijn literair werk. Want dat zijn de twee zaken die dit
jaar echt gedenkwaardig maken voor mij, meer dan mijn carrière of de profetie over
mijn levensduur.

Eerst het belangrijkste. In de afgelopen nacht is mijn vrouw Marcia bevallen van
een prachtige dochter. Veel mensen kijken neer op een vrouwelijke nakomeling, maar
ik twijfel er allerminst aan dat de naam van de Cremutii evengoed door andere loten
van ons geslacht kan worden voortgezet, al zou het mijn vader wel plezier doen als
mijn volgende telg een zoon zou zijn: hij herinnert zich nog goed dat Helvia jou vier
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jaar geleden met een zoon heeft verblijd. (Schrijf me eens of de geruchten dat jullie
weldra weer naar Rome komen waar zijn). Vader hecht waarde aan zaken als reputa-
tie en afstamming maar mijn lessen bij de wijze Fabianus hebben me de waardeloos-
heid van dat soort zaken doen inzien. Ik aanvaard dus gelaten het nageslacht dat het
lot me schenkt. 

Meer nog: ik moet toegeven – en dat zou meester Fabianus misschien minder
bevallen – dat ik heel onstoïcijns smoorverliefd ben op dat kleine mensje in dat on-
ontwarbare kluwen van doeken en dekens. (Je zou toch denken dat een kind het in dit
weer warm genoeg heeft zonder die overdaad aan textiel om zich heen!) Over enkele
dagen zal het tijd zijn voor haar dies lustricus en zal ze de naam Marcia Cremutia
krijgen.

Vandaag ben ik ook begonnen aan wat een geschiedenis van de burgeroorlogen
na de moord op Gaius Julius Caesar en de verwezenlijkingen van zijn adoptiefzoon,
die Cicero, zoals je weet, ‘die knaap’3 placht te noemen, moet worden. Die regeert nog
wel maar als ik de voortekenen mag geloven heb ik nog vijfentwintig jaar te leven, en
zo lang zie ik hem wel niet meer aan de macht blijven. De man is per slot van rekening
drieënzestig en regeert al eenendertig jaar over het Romeinse rijk; het lijkt nauwelijks
een haalbare taak voor een sterveling.

Waarom ik – senator in spe – besloten heb me deze taak op te leggen, verdient
wel wat nadere uitleg. Eerst en vooral heb ik in mijn leven nog niet veel gedaan dat
me de reputatie van ‘luidruchtig’ kan opleveren. En welk genre is meer geschikt om
de grote, donderende woorden boven te halen, als je – zoals ik – niet echt poëtisch
aangelegd bent? 

Verder hebben recente gebeurtenissen in Rome me hevig verontwaardigd en
verontrust. Je weet waarover ik praat. Rome slaapt (of zucht) onder het juk van onze
‘Jupiter van de Palatijn’ en zijn vreselijke ‘Juno’. Twee jaar is het geleden dat deze
‘Kronide uit Velletri’4 zijn eigen dochter, een waardige priesteres van de stammoeder
van haar geslacht, verbande vanwege haar ‘riten van het achterwerk’. Dat was voor mij
en voor de meeste Romeinen een zware schok. Daarvoor was hij vooral de redder des
vaderlands geweest, de man die het rijk had gered na jaren burgeroorlogen en die
aandoenlijke pogingen deed om de oude zeden weer te herstellen. Niemand nam zijn
wetten over het huwelijk ernstig, want iedereen in Rome kent het lijstje van vrouwen
die ooit het bed van deze Jupiter hebben gedeeld terwijl hij al getrouwd was ( om
maar te zwijgen van de mannen die hij in zijn jeugdjaren ter wille was!). Men noemt
hem tegenwoordig Vader des Vaderlands maar als je dan ziet hoe hij zijn kinderen
behandelt, weet ik niet of het vaderland gebaat is bij deze adoptie.

Door de verbanning van zijn dochter heeft hij zijn ware aard getoond: die van
een fanatieke, hypocriete, bemoeizuchtige tiran voor wie de zedenverwildering van de
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Romeinse jeugd een obsessie is geworden. Niemand begrijpt waar die plotse preuts-
heid vandaan komt. Is het omdat hij drieënzestig wordt en onmachtig in bed dat hij
heel Rome de geneugten van Venus wil ontzeggen? Of had hij nieuwe soldaten nodig
om ze met zijn kleinzoon – de ‘nieuwe Apollo’5 – naar Parthië te sturen? Moest ieder-
een daarom achttien jaar geleden plots drie kinderen verwekken bij zijn wettige echt-
genote? 

De man is ook al zo lang aan de macht! Toen ik geboren werd onder zijn negende
consulaat was het al zes jaar geleden dat zijn schoonzoon voor hem bij Actium zijn
zwager versloeg. Nu eenendertig jaar geleden! Het is me nog altijd een raadsel hoe
die echtbreker, die ik uit mijn studies heb leren kennen als een gewetenloos man
maar een heel bekwaam redenaar en generaal, toen zo heeft kunnen blunderen! Maar
ach, als hij toen had gewonnen werden we misschien nu geregeerd door die Ramses
en zijn Pharische echtgenote.6 Al denk ik niet dat zij wetten tegen overspel zouden
hebben uitgevaardigd...

Een derde reden voor mijn besluit is mijn bewondering voor een man die ik heb
leren kennen tijdens mijn opleiding bij je vriend Lucius Junius Gallio, waar ik ook
voor het eerst met jou heb kennisgemaakt. Ik bedoel de dichter Publius Ovidius Naso.
Die Naso is een vreemde figuur. Een briljant dichter, maar hij volhardt zelfs nu na de
verbanning van Julia zo hardnekkig in het schrijven van frivole, soms zelfs ronduit
aanstootgevende liefdesverzen dat het wel lijkt alsof hij de Vader des Vaderlands
bewust uitdaagt. Hij is ongetwijfeld de meest naïeve man die ik ooit heb ontmoet. Er
doen hardnekkige geruchten de ronde over zijn losbandige liefdesleven. Als de helft
van wat ik hoor waar is, kan ik niet echt zeggen dat ik hoog oploop met zijn levenswijze,
maar zijn vrijpostigheid bevalt me wel. Er lopen al genoeg jaknikkers rond in Rome.
Mijn bewondering brengt me ertoe dat ik de Naso van de geschiedschrijvers wil wor-
den.

Tenslotte ben jij het, beste Seneca, die me de liefde voor de geschiedenis hebt
bijgebracht. Jij en het werk van Titus Livius, natuurlijk. Ik weet nog hoe ik als tiener
decade na decade verslond en wegdroomde bij al die grote Romeinse helden uit het
verleden...Via jou heb ik ook meester Fabianus leren kennen, die me in de leer van
Zeno heeft ingewijd.

Zowel het geklaag van mijn vader als de gesprekken met jou en Fabianus brach-
ten me tot het besluit dat de huidige heerschappij misschien wel goed is geweest voor
Rome, maar dat ze dat nu zeker niet meer is. Het gezag van de senaat is ondermijnd,
de macht van de consuls nog slechts dode letter,... eigenlijk bestaat de republiek sinds
enkele decennia alleen nog in naam. En Rome is overgeleverd aan de grillen van een
koning, al mag men die term officieel zeker niet gebruiken.

Daarom acht ik de tijd rijp om zelf geschiedenis te gaan schrijven en vooral te
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onderzoeken hoe de republiek uiteindelijk is vervallen tot een schaamlapje voor de
ambities van één man. Maar ik wil niet zoals de Pataviër7 de geschiedenis mooier
voorstellen dan ze is geweest. Livius mag dan wel in woord een tegenstander zijn van
onze Almachtige, maar zijn werk draagt toch maar bij tot de mythevorming rond de
voorvaderen, die ‘Thurinus’8 nu wil uitspelen om zijn eigen macht te legitimeren. Hij,
de hersteller van de aloude mos maiorum! Op de retorenscholen leerden we dat ook:
ons betoog kruiden met voorbeelden uit het verleden, liefst zodanig aangepast dat ze
een perfecte illustratie zijn van het argument dat men wil verduidelijken. Als je Livius
en Vergilius leest, zou je gaan denken dat sommige mensen al die onzin ook nog echt
zijn gaan geloven. Of  zouden ze graag hebben dat wij ze geloven?

Ik heb gisterenavond mijn voorwoord geschreven. Ik heb er een erezaak van
gemaakt geen blad voor de mond te nemen. Ik zal iedere persoon beschrijven zoals
hij was, zijn goede eigenschappen prijzen en de slechte niet verzwijgen en in navol-
ging van Sallustius trachtten te achterhalen in hoeverre de geesteskenmerken van
deze grote mannen de loop van de geschiedenis hebben bepaald. 

Want ik ben ervan overtuigd dat niet zozeer de staatsinrichting zelf als wel het
gedrag van degenen die de ambten hebben bekleed tot de val van de republiek hebben
geleid. Daarom ben ik het volmondig eens met meester Fabianus dat het bestuur van
de staat aan de meest wijze mensen moet worden toevertrouwd en dat er meer dan
één heerser moet zijn om de willekeur in te perken.

Zo probeer ik dus de profetie van mijn dies lustricus alvast ten dele in vervulling
te doen gaan. Of ik nog vijfentwintig jaar zal leven, zal het lot beslissen, maar ik zal
een monument oprichten waardoor ik bij het nageslacht hopelijk bekend zal staan als
luidruchtig en ook roemrijk. Zorg goed voor jezelf en voor Helvia en de kleine Lucius,
groet ze voor me en hou me op de hoogte van je reisplannen.

1 januari onder het consulaat van Gaius Caesar et Lucius Aemilius Paullus.

Noten
1 Met dank aan prof. dr. D. Knecht voor het nalezen.
2 De rechtbank van de honderd mannen, één van de voorbereidende ambten voor
wie een carrière in de politiek beoogde. De rechtbank hield zich vooral bezig met
geschillen over eigendom en erfenissen.
3 ‘Puer’ was de wat laatdunkende term die Cicero gebruikte in zijn brieven om de
jonge Octavianus, de latere keizer Augustus, aan te duiden. Cremutius vermijdt in
deze brief zorgvuldig de naam Octavianus of Augustus of die van personen uit zijn
entourage te gebruiken. Wellicht wilde hij zich indekken mocht de brief in verkeerde
handen terechtkomen.
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4 De Kronide uit Velletri is een andere omschrijving van Augustus. De gens Octavia
waaruit hij stamde was afkomstig uit Velletri. Kronide is een patronymicon voor
‘Zeus’ of ‘Jupiter’, m.a.w. de ‘Oppergod’.
5 Cremutius bedoelt de kleinzoon van Augustus, Gaius Caesar, die rond de eeuw-
wisseling een niet al te succesvolle veldtocht tegen de Parthen ondernam. Hij werd in
die tijd nadrukkelijk als Augustus’ opvolger naar voor geschoven.
6 Cremutius bedoelt Marcus Antonius en Cleopatra, koningin van Egypte, die door
Agrippa werden verslagen in de slag bij Actium  in 31 voor onze tijdrekening. Hij 
alludeert ook op hun buitenechtelijke relatie.
7 Bedoeld is de historicus Livius, die uit Patavium (Padua) afkomstig was.
8 Thurinus was de misprijzende naam die Antonius – volgens Suetonius – aan
Augustus gaf. Het verwijst naar het feit dat Augustus – volgens Antonius – een vrijge-
latene uit Thurium als zijn voorouder had.
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oed, ik zal het eens een keer helemaal vertellen. Ik zal de stukken en brokken
die jullie af en toe van mijn verhaal gehoord hebben tot een geheel aan elkaar
lijmen. Zoveel tijd heb ik niet meer. Het gebeurde allemaal wel heel lang

geleden, een paar jaar na de dood van Herodes de Grote in Judea, maar mijn geheu-
gen heeft me niet in de steek gelaten. Nog niet, gelukkig.

Het begon indertijd met Ruben-ben-Zakkai. Op een dag had hij zich in onze stad
gevestigd. Misschien herinneren sommigen van jullie zich dat nog wel. Wij wisten
bijna niets van hem. Alleen zijn naam, zijn afkomst en zijn beroep waren ons bekend.
Hij was een vreemdeling. Maar toen hij met zijn kruiden en voorschriften de ramp-
zalige epidemie onder onze kinderen had weten te bezweren, werd hij, de Jood, een
van ons. Wij zagen erg tegen hem op. Zijn kennis, zijn rust, de zwijgende trouw aan
zijn beroep als arts, dat alles boezemde ons groot ontzag in. Was het een wonder dat
er in de Raad van Ouden stemmen opgingen om hem een eerbewijs toe te kennen?
Sommigen wilden zelfs een standbeeld voor hem oprichten als blijk van onze erken-
telijkheid. Maar toen de archonten hem erover benaderden, wees hij dat af. ‘Niet aan
mij is de genezing van jullie kinderen te danken. De Eeuwige, zijn naam zij gepre-
zen, heeft mij en mijn werk gezegend. Ja, ik weet het, jullie Grieken houden van
beeldhouwwerken, maar wij niet! Sterker nog, ze zijn bij ons verboden.’

De initiatiefnemers hielden vol. Als Ruben dan zelf geen eerbewijs wilde, waarom
zouden de burgers van Andropolis zijn god dan niet huldigen, de god aan wie hij zijn
succes toeschreef? ‘Ruben, dan kunnen wij toch een altaar voor die god van jou op-
richten? Wij hebben gehoord dat er ook in andere steden altaren staan die zijn gewijd
aan een god of goden die de mensen daar zelf niet kennen! Aan een onbekende god of
Aan onbekende goden staat er dan op’. 

Zo pleitten de archonten en ze zagen hem twijfelen. Hij moet gedacht hebben:
‘Wie ben ik om de gojim (dat woord gebruikt hij als hij het over ons, niet-Joden, heeft)
te verhinderen de Eeuwige te vereren? Maar is dit de goede vorm? Mag zoiets wel?’

Zijn antwoord kwam traag en aarzelend. ‘Ik weet niet genoeg van onze traditie
om jullie antwoord te kunnen geven. Er zijn ook geen geschreven regels waarin ik
goede raad zou kunnen vinden. Er is veel opgeslagen in onze geschriften, maar nog
veel meer in de hoofden en geheugens van onze geleerden en rabbi’s. Dat is een voor-
raad kennis die van geslacht op geslacht en van mond tot mond wordt doorgegeven,
even belangrijk als de geschreven regels. Toen Mozes de Tora van de Eeuwige ontving,
heeft hij ook die mondelinge levensregels ontvangen. Laat iemand van jullie naar onze
grote leraar, rabbi Hillel, gaan om het hem te vragen. Hij is oud, heel oud, maar zijn
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geest is nog helder, heb ik gehoord. Hij is de grootste wijze van onze generatie, hij
moet jullie verzoek beoordelen. Doe wat hij zegt! Het is een hele reis naar Jeruzalem,
maar dat moeten jullie er maar voor over hebben, als jullie je plan willen doorzetten.
Rabbi Hillel wordt over alle mogelijke kwesties geraadpleegd door mensen uit alle
delen van de wereld. Hij is de enige die raad kan geven en kan beoordelen of het
gepast is wat jullie willen.’

De reacties waren verdeeld. Sommigen vonden dit teveel gevraagd. Woonden er
in Alexandrië soms geen Joden en Joodse leraren genoeg? Moest er echt iemand hele-
maal naar Jeruzalem gaan, terwijl het hiervandaan naar Alexandrië niet meer dan
veertig, vijftig mijl reizen was?

Maar Ruben was onvermurwbaar en onze stad wilde nu eenmaal haar dankbaar-
heid tonen. Na een paar dagen van beraad gaven de autoriteiten mij de opdracht naar
Jeruzalem te gaan. Ik was wel jong en onervaren, maar ik was een van de weinige
mensen die een beetje kennis van het Aramees hadden opgedaan. Wij wisten tenslot-
te niet of bezoekers zich daar in Judea met alleen Grieks konden redden.

De vraag die ik van de archonten meekreeg was duidelijk: mogen wij, burgers
van Andropolis, een altaar ter ere van de god van de Joden oprichten met de inscriptie
Voor een onbekende god? Ruben liet ons in het ongewisse over de naam van zijn god,
niemand van ons had daar meer inlichtingen over – was dat dan niet de meest pas-
sende tekst? Wij kenden Ruben, maar zijn god kenden wij niet.

Zelf was ik van plan behalve deze vraag nog iets anders aan de beroemde rabbi
voor te leggen. Het was een vraag die wij met een groep vrienden hadden bedacht. We
hadden ons al vaker afgevraagd wat die Joodse godsdienst toch precies inhield, wat
het verschil was tussen hen en ons, tussen Joden en gojim. Natuurlijk, wij wisten van
hun sabbatsheiliging, hun besnijdenis, hun paasfeest. Wij hadden gehoord van hun
geschriften en gedeelten horen voorlezen uit die wonderlijke Griekse vertaling ervan.
Ik weet nog hoe diep ik onder de indruk was van de simpele, overweldigende
beschrijving van de schepping van hemel en aarde. Ik herinnerde mij uit het begin:
`God zeide: Daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was;
en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’ Maar wat was de kern,
het wezen van dat alles? Wat was de essentie van hun religie?

Een van ons, Kleinias, had het zo geformuleerd: ‘Theophilos, als je werkelijk in
gesprek komt met die beroemde leraar van ze, vraag hem dan: “Rabbi, zeg mij wat
uw godsdienst inhoudt, maar maak het kort, zo kort als de tijd dat ik op één been kan
staan.” Dwing hem tot eenvoud en beknoptheid!’

Omdat zijn voorstel door iedereen werd toegejuicht, aanvaardde ik de opdracht
luchthartig. Ik besefte niet hoe brutaal die vraag straks zou kunnen klinken.
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Twee vragen aan de rabbi

Ik verblijf graag op andere plaatsen bij andere mensen, maar ik houd niet van de reis
erheen. Reizen is voornamelijk wachten. Wachten op vervoer, op het vertrek van de
boot, op gunstige wind, op de man die de goede weg wijst, op het einde van de hitte
of van de regen, op de maaltijd die je hebt besteld.

Na aankomst in Jeruzalem nam ik enkele dagen voor mijzelf om te bekomen
van de reis en om de stad te bekijken. Koning Herodes, die zichzelf graag de Grote
liet noemen, was vier jaar geleden overleden, vertelde men mij, maar zijn schitteren-
de bouwwerken, vooral de door hem uitgebouwde en verfraaide tempel, vormden een
indrukwekkende herinnering aan zijn regering.

Toen ik aan de uitvoering van mijn opdracht begon, wachtte mij een bittere
teleurstelling. Zeker, men wees mij op mijn vraag onmiddellijk het huis van Hillel, 
of liever: de school van Hillel, een groot gebouw, vlak naast zijn kleine woning gelegen.
Ook de school werd als ‘het Huis van Hillel’ aangeduid. Maar toen ik mij had aange-
meld en zo goed en zo kwaad als het ging had uitgelegd waarvoor ik kwam, schudde
de man die mij ontving zijn hoofd.

‘Rabbi Hillel, onze vereerde leermeester, is oud en moe. Vragen om raad van
Joden beantwoordt hij soms nog wel, maar niet-Joden moeten wij helaas naar andere
leraren verwijzen.’ 

De teleurstelling moet van mijn gezicht af te scheppen zijn geweest, want hij
deed zijn best het mij uit te leggen: ‘Ik begrijp wel dat u naar onze rabbi bent gekomen
en niet naar een andere leraar. Rabbi Hillel is een geliefde zoon van Israël en een man
die met een enkel woord of met één zin iemands leven kan veranderen. Mijn eigen
vader hield mij bijvoorbeeld altijd een spreuk van deze leraar voor, wanneer ik weer
eens te veel kritiek op alles en iedereen had. Ik heb die spreuk altijd onthouden en
geprobeerd haar ter harte te nemen: Oordeel niet over een ander tot je in zijn plaats geko-
men bent. Bovendien had u blijkbaar in Egypte ook gehoord dat niet alle Joodse leraren
bereid zijn niet-Joden raad te geven of ze in te leiden in onze godsdienst, zodat ze pro-
seliet kunnen worden. Het proselieten-probleem staat hier in Jeruzalem hoog op de
agenda; de Farizeeën zijn het er zelfs onderling niet over eens. In de school van
Sjammai wordt daar bijvoorbeeld iets totaal anders over geleerd dan bij ons.

Maar helaas, ik kan u echt niet bij rabbi Hillel toelaten. Vergeet niet dat hij al
veertig jaar oud was, toen hij uit Babylon naar Jeruzalem kwam! Daarna heeft hij nog
veertig jaar als leerling geleerd bij de grote leraren en pas toen hij al tachtig jaar was,
is hijzelf leraar geworden en kwamen de leerlingen bij honderden naar hem toe. Hij
is nu ver over de honderd. Wij denken dat hij net als Mozes op de leeftijd van honderd-
twintig jaar van ons zal worden weggenomen. De Schrift leert ons dat Mozes tachtig
jaar was toen hij tot de Farao begon te spreken en het volk bevrijdde. Zo zien wij onze
meester: als een tweede Mozes om zijn kracht en kennis, als een tweede Aäron om
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zijn vriendelijkheid en zijn mededogen met de onwetende massa, de schapen zonder
herder, zoals hij ze noemt. Maar ook hij zal tot zijn vaderen verzameld worden, zoals
wij allen.’ 

Ik begreep dat ik, al was ik dan de officiële afgevaardigde van de stad Andropolis,
de rabbi niet te zien zou krijgen. Ik nam afscheid van de man die mij zo vriendelijk
had ontvangen. Wat moest ik doen? Teruggaan naar Egypte? Een andere raadgever
zoeken? Ik wist het niet. Ik besloot in de buurt van de school de nacht in de open lucht
door te brengen en de volgende dag een besluit te nemen.

De nacht geeft en neemt. Soms vermeerderen zich onze zorgen in de nacht, maar
soms zien we licht en ervaren we ruimte. Die nacht zou mijn probleem op een merk-
waardige manier oplossen. In de tweede nachtwake wakker geworden ontdekte ik een
zwak verlicht venster en hoorde ik stemmen gonzen in een van de vele kamers van
het Huis van Hillel. Voorzichtig sloop ik naar het gebouw. Me vastklampend aan
enkele richels klom ik omhoog. Ik kon op de smalle rand van het open raam gaan zit-
ten en zien zonder gezien te worden. Binnen zag ik een twintigtal jongere en oudere
mannen in gesprek met één zeer oude man, die hun vragen beantwoordde en aan hen
vragen stelde. Het gesprek ging te rad heen en weer, mijn kennis van hun taal schoot
tekort; ik ving alleen wat losse woorden op, meer niet. Maar de aanblik van dit intense
nachtelijke gesprek, van deze school waar de leraar en de leerlingen met elkaar in
gesprek waren en elkaar ondervroegen, maakte een onuitwisbare indruk op me. 

Pas toen ik door voorzichtige handen werd opgetild, naar binnen werd gedragen en
langzaam bij bewustzijn kwam, begreep ik wat er was gebeurd. Ik had, gefascineerd
luisterend, vergeten waar ik was en was uit het venster gevallen. Nadat een arts mij
had onderzocht en gerustgesteld – ‘een of twee dagen rust is genoeg!’ – werd ik in een
stille hoek neergelegd. Tijd genoeg om na te denken in dit verblijf dat blijkbaar alleen
voor gasten was bestemd. Steeds dezelfde man kwam mij op mijn aparte plek eten en
drinken brengen; ik begreep dat dat te maken had met die wonderlijke regels over
rein en onrein die de Joden er op na houden.

Aan het einde van de volgende dag, vlak voordat ik zou vertrekken, kwam de oude
man die ik als leraar had zien optreden bij mij zitten. Nu zag ik hoe oud en verkreu-
keld hij eruit zag; ik begreep dat dit niemand anders dan rabbi Hillel zelf kon zijn.
‘Een mooie naam hebben je ouders je gegeven, Theophilos! Of zullen we je nu maar
Philomathes noemen?’ Hoewel ik mijn best moest doen hem te verstaan, omdat zijn
stem zo gebroken klonk en zijn uitspraak vreemd, was ik blij dat hij Grieks met me
sprak.
‘Toen ik je gisteren zo zag liggen, moest ik denken aan wat mijzelf eens is overko-
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men. Ik kon, lang geleden, als arme leerling het lesgeld niet betalen en werd door de
portier van de school teruggestuurd. Net als jij klom ik naar het raam om mee te
luisteren. Maar het was geen zomer, zoals nu. De volgende ochtend vonden ze me
bewusteloos, met een laagje sneeuw bedekt. Het duurde een hele tijd voor ik was her-
steld. Dat hebben we dus gemeen, jij en ik – we willen leren, leren, leren! Handelen
is niet mogelijk zonder leren, leren leidt altijd tot handelen... Maar wat kwam jij hier
eigenlijk doen in Jeruzalem?’
‘Rabbi, ik ben gestuurd door de mensen van Andropolis, een stadje in Egypte waar u
misschien nooit van hebt gehoord. Ik moet u eigenlijk twee vragen stellen. Maar de
ene vraag ... die lijkt me nu zo ... onbeschaamd, zo dom.’
‘Zou je die dan maar niet het eerst stellen?’
‘Mijn vrienden ...  en ik zelf ook ... wij willen graag dat u ons zegt wat uw godsdienst
in wezen inhoudt, maar in het kort, zo kort dat ik zolang als uw antwoord duurt op
één been zou kunnen blijven staan. Maar ik voel nu wel dat het niet kan ... dat het
dom is zoiets te vragen van een leraar als u, die u al zoveel jaren hebt verdiept in uw
traditie. Neemt u me niet kwalijk, ik trek mijn vraag in.’

Ik zag hem glimlachen en ik dacht aan de portier die had gesproken over de
vriendelijkheid van Aäron. Hij dacht even na en zei: ‘Misschien zijn domme vragen
de beste, wie weet. Ik zal je mijn antwoord geven, dan kun je in vrede gaan; en je
hoeft er niet eens voor op één been te gaan staan! Mijn antwoord aan jou en je vrien-
den luidt: Doe anderen niet aan wat je van hen niet wilt ondervinden. De rest, Theophilos,
is commentaar. Ga nu maar en vertel het iedereen die het wil horen.’

Hij keek me nog even liefdevol aan, daarna stond hij op, keerde zich met een
resolute beweging om en liep naar de deur. Tientallen vragen kwamen bij me op: hoe
zat het dan met onze vele goden en hun ene god? met de besnijdenis? de sabbat? de
reinheidswetten? – maar ik begreep dat ik het voorlopig met dit ene antwoord zou
moeten doen.

Nog nét op tijd bedacht ik dat ik hem mijn andere vraag, de vraag waar ik ten-
slotte voor gestuurd was, nog moest stellen. ‘Rabbi – mijn andere vraag!’

In de deuropening draaide hij zich om, bleef staan en keek mij afwachtend aan.
Ik legde hem het probleem van de Raad van Andropolis voor, de voorgeschiedenis,
het altaar, het opschrift. ‘Wat is uw oordeel? Mag die inscriptie erin worden gebeiteld?’

Hij leek even van zijn stuk gebracht. Had hij zo’n vraag nog nooit gehoord?
‘Jullie Grieken ...’ begon hij. En na een korte pauze: ‘Soms weten jullie alles zo goed!
Waarom zetten jullie niet gewoon Aan de god van de Joden? Ruben, jullie geliefde arts,
zou tevreden zijn geweest – en het ging toch om hem? Maar nee ... doe dat toch maar
niet. Zet het er maar op: Aan een onbekende god. Het is waar, jullie kennen hem niet.
Wij denken hem soms te kennen, maar ook voor ons verbergt hij zich talloze malen.
Het is goed! Het is een prachtig opschrift! Ga in vrede!’
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Mijn terugreis verliep voorspoedig. De inscriptie werd aangebracht: jullie komen er
elke dag langs als je op de markt loopt. Dat andere antwoord, dat eerste, staat nergens
geschreven, maar dat is ook niet nodig. Ik heb in al die jaren sinds mijn bezoek aan
Jeruzalem tot nu toe ervaren dat die portier gelijk had – met één zin kon Rabbi Hillel
een leven veranderen.
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13 januari
Na de drukke decembermaand had ik me verheugd op een paar rustige weken, met
nieuwe inspiratie voor het epos dat ik ga schrijven. Maar het leven is rommelig, met
voorlezingen, uitnodigingen, sociale verplichtingen, veel gesprekken ook met mijn
dochter over haar huwelijksproblemen, en daar word ikzelf niet altijd vrolijker van.
Mijn jonge vrouw is een grote steun en als stiefmoeder heel wat hartelijker dan de
echte moeder. Soms plaagt ze mij en roept: ‘Als iemand raad kan geven, dan jij toch
wel met je Ars Amandi! Naso magister erat!’. Niemand weet beter dan ik, de magister,
dat goede raad op dit gebied goedkoop blijft.

2 februari
De eerste exemplaren van mijn Ars Amandi en Remedium Amoris zijn nu op de markt.
De definitieve tekst heb ik al twee maanden geleden bij de uitgever ingeleverd om te
kopiëren. Op het Forum ben ik al verscheidene malen aangehouden en gefeliciteerd.
Vooral ook door vrouwen. Alleen Augustus schijnt er niet blij mee te zijn, vertelt mijn
vrouw. Zij is bij Livia op bezoek geweest. Ik kan me wel voorstellen dat de toon hem
niet bevalt. Misschien dat een epos hem beter ligt.

10 februari
Mijn vriend Cotta zegt, dat ik eens een tijdje niet aan poëzie moet denken. Hij gaat in
het voorjaar naar het Midden-Oosten, voor provinciale aangelegenheden, vooral naar
Judea en Syria. ‘Ga mee op reis,’ zegt hij, ‘voor de verandering.’ Maar ik zit niet verlegen
om verandering – daar hoef ik niet voor op reis. Bovendien houd ik niet van reizen, ik
houd van Rome.

28 februari
Ik word steeds meer gegrepen door het thema waarover ik een epos wil schrijven.
Maar alle ideeën moeten nog wat beter op hun plaats vallen. Dat heeft tijd nodig, mis-
schien wel een jaar. Een soort nuljaar. De Ars en alwat elegie is moeten mijn hoofd
uit; de pentameter mag er niet meer bij zijn, en dat is na vijfentwintig jaar lastiger
dan ik dacht. Hele flarden Heroïdes en Ars zitten mij nog dwars, met pentameter en
al. Het is een soort afkicken.

12 maart
Goede Jupiter! Hoeveel jaren zal ik aan mijn epos moeten schrijven? Allerlei frag-
menten staan halfklaar op papyrus en ik ben intensief bezig met de opzet van het
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geheel. Het moet één verhaal worden over tientallen andere verhalen – een idiote
gedachte; ik durf het nog aan niemand te vertellen. Vergilius heeft tien jaar aan de
Aeneïs besteed en was toen nog niet klaar. Toch werk ik anders, misschien wel sneller:
ik schrijf niet eerst de tekst in proza op. Soms twijfel ik nog of ik toch maar eerst de
jaarkalender, de Fasti, zal gaan dichten.

20 maart
Vandaag drieëenveertig geworden. Bepaald geen iuvenis meer, ook geen senex.
Precies de leeftijd om een lang epos te schrijven. Ik denk aan mijn broer, ook vandaag
jarig en één jaar ouder dan ik, maar al twintig jaar geleden gestorven. Sit ei terra levis:
moge de aarde licht op hem drukken.

10 april
Cotta kwam afscheid nemen. Hij zal lang weg zijn en vooral in Judea verblijven om de
rechtspraak te regelen en afspraken te maken met koning Herodes, een lastig persoon,
die Augustus te vriend wil houden. Een interessant gebied, zegt Cotta, waar het af en
toe broeit. Hij heeft zich goed voorbereid, weet veel van de joodse cultuur. Omdat
ikzelf de laatste tijd toevallig bezig ben geweest met oosterse verhalenverzamelingen
(vooral ook Babylonische), hebben we urenlang gepraat. Ik zal hem missen.

3 mei
Ik doe de laatste tijd veel metrische taaloefeningen. Dat is de beste manier om me op
het epos als geheel te concentreren. Gisteren heb ik Daedalus en Icarus herbewerkt.
In mijn Ars had ik het verhaal gebruikt als een soort vergelijking met de gevleugelde
Amor, die men niet moet laten ontsnappen (zoals Minos dat met de gevleugelde
Daedalus wél deed). Bij voorlezingen uit de Ars had en heb ik altijd weer succes met
dat verhaal, al is het alleen al om dat ene pentameter-vers over de Minotaurus: semibo-
vemque virum, semivirumque bovem (deels een stierlijke man, deels een manlijke stier).
De leukste pentameter ooit geschreven, al gruwen sommige retorici ervan. Maar dat
beschouw ik ook als een succes. In mijn nieuwe epos kan ik datzelfde verhaal op een
heel andere manier laten functioneren, ergens in de ‘heroïsche’ boeken, waar ik de
Theseuscyclus heb gepland.

5 mei
Al oefenend en schrijvend word ik steeds enthousiaster. Vooral over de vaart die hexa-
meters aan een verhaal geven. In de Ars bijvoorbeeld heb ik voor Daedalus-Icarus
ongeveer vijfenzeventig verzen gebruikt; nu maar vijftig. Ik betrap me op de gedachte,
dat de pentameter altijd functioneert als een punt, terwijl die epische hexameters
doorvloeien als water.
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30 mei
Een brief van Cotta ontvangen. Hij heeft de opening van de nieuwe tempel in Jeruzalem
bijgewoond en moeilijke gesprekken gehad met wat hij Farizeeën noemt. Vandaag
het nieuwe Daedalus-Icarusverhaal afgemaakt en aan mijn kleinzoon voorgelezen.
Hij en zijn moeder wonen weer bij ons, nu de scheiding officieel is voltrokken. De
rest van de dag heeft hij met klapwiekende armen door het huis en de tuin voor vogel
gespeeld: nudos quatit ille lacertos (vleugelloze armen slaat hij in het rond). Daarbij
riep hij steeds weer: ‘At pater infelix, nec iam pater, “Icare” dixit, / “Icare” dixit, “ubi es?”
(De vader – niet meer vader – riep naar Icarus, diep droevig, / ‘Icarus!’ riep hij luid,
‘Waar ben je dan?’) Wat bitter bedenk ik dat dat nec iam pater ook op zijn vader van
toepassing is.

18 juni
We zijn met de hele familie in Sulmo aangekomen voor een wat langer verblijf. Mijn
ouders wonen er nog altijd in goede gezondheid. Ze zijn nu echt bejaard. Rome is
een gouden stad, maar Sulmo mihi patria est.

5 juli
Mijn vader is erg nieuwsgierig naar mijn nieuwe werk. Het succes van de Amores en
Ars kan hem nog steeds niet echt bekoren, mijn hele dichterschap vindt hij nog altijd
tweede keus, geloof ik. Pas als ik een echt epos heb geschreven, zal hij tevreden zijn
(net als Augustus). Maar maakt hij dat nog mee? ‘Wie is je held, waar gaat het over?’
‘Ik heb geen held, vader, het gaat over alles wat verandert ...’ ‘Ga je toch weer didactisch
doen, net als met de liefde?’ Het is moeilijk een idee uit te leggen waar je nog niet
helemaal vorm aan hebt gegeven. Maar het thema heeft me wel te pakken en de opzet
wordt goed. In de zeer nabije toekomst ga ik echt schrijven. Het begin zit al in mijn
hoofd, ik draag het mijn vader voor: ‘Voordat er zee of land was en een lucht die alles
toedekt, bestond er slechts één aanschijn der natuur in dit heelal. / Men sprak van
Chaos ...’ enzovoort enzovoort. Verbaasd luistert hij en roept: ‘Dat klinkt mooi! Het
lijkt wel op Lucretius. Ga door!’ Ik kan niet doorgaan, dat moet nog bedacht worden.

16 augustus
Niets is zo mooi en vertrouwd als midden op het plein van Sulmo te staan, met rondom
die heldere lucht en prachtige Abruzzentoppen, en te peinzen over wat er wel en wat
er nooit verandert in het leven. Als er zoiets als zielsverhuizing bestaat, zoals Pythagoras
beweert, hoop ik dat ik in welke gedaante ook over tweeduizend jaar nog steeds op
deze plek kan genieten. Morgen gaan we weer terug naar Rome. Mijn dochter en
kleinzoon blijven tot het najaar hier.

50

Dagboekfragmenten van Publius Ovidius Naso



23 september
Verjaardag van keizer Augustus. Ik ben niet uitgenodigd.

30 september
Al mijn papieren en boekrollen zijn nu geordend en opgeruimd. Sommige teksten
heb ik verbrand. Ik ben aan het werk gegaan: het epos, regel 1 en volgende ... Alles
volgens een lang overdacht schema.

8 oktober
Voorlopig wil ik niemand zien. Het kost me geen moeite aan het werk te blijven, eerder
om geduld te tonen en kritisch te blijven. Soms schrijf of dicteer ik wel zestig à zeventig
verzen op één ochtend, maar dan kost het fatsoeneren minstens de dubbele tijd. Het
is juist dat werk, waarbij de Muze mij vaak gunstig gezind is en ingevingen stuurt.
Wat moest ik zonder haar? Al werd ik verbannen naar een onbewoond eiland, zij zou
me redden.

13 oktober
Een lange brief van Cotta ontvangen. Hij sluit een in het Grieks vertaalde tekst in van
het joodse scheppingsverhaal. Ik had daarover gehoord, kende het Baylonische verhaal
ook, en bij ons laatste gesprek, een half jaar geleden, hadden wij erover gesproken.
Een mooie, wonderlijke tekst. Ik ben blij dat ik het mijne met die hele Deucalion-en-
Pyrrha-episode net geschreven heb en er tevreden over ben, want anders zou ik weer
van alles gaan veranderen. Wat een wereld van verschil! 
Vandaag goed opgeschoten met Apollo-Daphne, ik ben bijna aan de climax toe, maar
zin nog op een speciale vergelijking en zit te broeden op een variatie op Vergilius, over
Aeneas die als een hond Turnus achterna zit: ‘haeret hians, iam iamque tenet similisque
tenenti ...’ (houdt aan, hapt toe, heeft bijna bijna beet en lijkt te bijten). Een schitteren-
de hexameter! Mijn idee is ‘canis inhaesuro similis iam iamque tenere / sperat ...’ (de
hond lijkt toe te happen; bijna bijna hoopt hij al / te bijten); morgen verder 
uitwerken.

20 oktober
Het verhaal over Apollo en Daphne is klaar en bevalt me. Voor alle zekerheid heb ik
keizer Augustus even genoemd aan het slot en zijn laurierbomen op de Palatijn
geprezen. Mijn vrouw vindt het heel mooi, alleen is ze bang dat de toon iets te frivool,
te on-episch wordt en op de Ars gaat lijken. Maar dat maak ik wel weer goed; bij
Phaëthon bijvoorbeeld.
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15 november
Mijn dochter is gisteren weer in Rome teruggekomen. Kleinzoon Naso is in drie
maanden een halve meter gegroeid en geeft mij nieuwe inspiratie – zonder dat hij het
beseft – voor mijn Phaëthonverhaal. Grappig: een half jaar geleden speelde hij nog
Icarus, nu is hij diens wat oudere spiegelbeeld, groter, maar bepaald nog niet wijzer.
Ondertussen heb ik mijn eerste boekrol vol; als ik dit zo schat, zullen er nog dertien à
veertien volgen. Dat is meer dan Vergilius er nodig had. Ik zie wel.

3 december
Mijn familie zegt, dat iedereen vraagt of ik ziek ben en of ik nog wel eens wat schrijf.
Ze moesten eens weten! ‘Vroeger las hij toch altijd voor?’ zeggen ze dan, ‘Schaamt hij
zich nu? Lukt het niet?’ Ze durven kennelijk niet meer zo vaak aan te kloppen en te
storen, en dat is maar goed ook, want ik ben als een bezetene bezig. Phaëthon is in
elk geval wel gelukt, vind ikzelf. ‘Hij was te klein en stortte neer, het waagstuk was te
groot!’

25 december
De laatste brief van Cotta ontvangen. Als het weer het toelaat, komt hij nog vóór het
nieuwe jaar terug. De joden vieren daar toch enige dagen feest ter ere van hun Tempel
en het nieuwe Licht, en zijn taak is volbracht. Hij heeft me heel wat te vertellen,
schrijft hij. Ik neem zelf ook een week rust en wacht op het nieuwe jaar. Dan moet
Jupiter verliefd worden op Callisto.

Bovenstaande fragmenten zijn uitgekozen en verzorgd door marietje d’hane-scheltema.
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omi, 23 januari
Tijdens het consulaat van Gaius Julius Caesar en Lucius Aemilius Paullus

Dank voor je brief, lieve Ovidius, die mij in dit kille ballingsoord een klein beetje
warmte bracht. Dank ook voor toezending van je Ars Amatoria, waarover ik, zelfs in
deze uithoek, al veel gehoord had. Ik heb het boek met plezier gelezen, al waren er
passages die ik niet zonder bittere herinneringen tot mij nam. Ik begrijp dat je er niet
onderuit kon ook Propertius’ werk over mij te noemen, want de Cynthia voor wie ik
het voornaamste model was, schijnt in letterkundige kringen nog steeds een begrip te
zijn; maar leuk kan ik het niet vinden. Die hele affaire heeft mijn reputatie geen goed
gedaan en in zekere zin mijn leven kapotgemaakt. Nu ja, dat heb ik ook mijzelf te ver-
wijten. Het is een goed idee om na je Ars ook een leerdicht te willen wijden aan het
bestrijden van de liefde. Verliefd worden is niet zo moeilijk, ervan afkomen is een
heel ander verhaal.

Wat? Of ik niet begrijp dat je didactisch werk allemaal één grote grap is? Jawel,
jongen, maar besef dat je met vuur speelt. Niet dat lezers bloedserieus je voorschriften
zullen opvolgen, maar je werk (niet alleen dat van jou, uiteraard) schept een klimaat
waarin misstappen gauw gemaakt zijn, en je weet dat er een Grote Broer is die met de
oplettendheid van een Argus over de kuisheid van zijn honderden zusters waakt. Ik
heb dat aan den lijve ondervonden.

Je vraagt me of ik weet waar Propertius uithangt. Het is alweer een tijd geleden
dat hij me schreef, maar het laatste dat ik van hem hoorde is dat hij van plan was naar
Asisium terug te keren. Of hij dat plan ook heeft uitgevoerd, weet ik niet, maar ken-
nelijk heb jij hem ook al een tijd niet meer gezien. Hij mag er intussen tien lustra op
hebben zitten, in al die jaren is niemand erin geslaagd hem werkelijk te leren kennen.
Zelfs jij, die alle trucs meteen doorziet, hebt op deze Proteus nooit greep gekregen.
Zijn onophoudelijke metamorfosen – aardig onderwerp voor een gedicht, trouwens –
waren altijd dermate overtuigend, dat hij er ook zelf heilig in geloofde. Tijdens onze
catastrofale verbintenis was niet ik, maar hij het echte slachtoffer – als je me deze
woordspeling wilt vergeven – verstrikt als hij raakte in een jachtnet van door hemzelf
gesponnen mythen, grappen en fatale verzinsels. 

Je hoort het al, je brief en je gedicht hebben ervoor gezorgd dat alles weer naar
boven kwam. Ik ben nu, bij Isis, een gerimpelde heks van bijna zestig die, zoals Sextus
me in zijn afscheidsgedicht fijntjes inwreef, iedere morgen door haar spiegel wordt
uitgejouwd, maar als ik aan die periode terugdenk, voel ik me weer de Bacchante die
ik van hem niet mocht zijn. Hoe rampzalig ze ook verloopt, echte liefde vergaat niet,
Naso, daar kom je nog wel achter. 
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In tegenstelling tot wat Propertius iedereen altijd vertelde, had onze liefde in het
begin niets van een idylle, integendeel. Toen ik hem ruim dertig jaar geleden leerde
kennen was hij een bleke, rusteloze jongen uit de provincie, die de gruwelen waarmee
hij als kind had kennisgemaakt nooit de baas had kunnen worden. Zijn gezondheid
hield niet over, hij sliep slecht, dronk meestal net iets meer dan hij aankon, over vroe-
ger sprak hij nooit dan in algemene termen. Hij maskeerde zijn kwetsbaarheid door
te pas en te onpas een overdaad aan eruditie tentoon te spreiden, persoonlijke vragen
ontweek hij met een obscuur citaat, een nietszeggend aforisme, of door gewoon over
iets anders te beginnen. Ik vond hem onvolwassen en mateloos irritant en dat liet ik
hem merken ook, maar dat leek hem eerder te prikkelen dan af te schrikken.

Dat hij steeds vaker langskwam en er kennelijk een zeker pervers genoegen aan
beleefde om zich door mij en mijn man, als die er was, te laten vernederen, intrigeerde
me meer dan ik mezelf dorst toegeven. Ik was, zoals je weet, al een paar jaar getrouwd,
maar mijn echtgenoot, die mijn vader had kunnen zijn, besteedde weinig aandacht
aan me. Was hij niet voor een diplomatieke missie op reis, dan zat hij wel op zijn
landgoed in Tibur, en als hij eens wat langer thuis was bleken we elkaar weinig te 
vertellen te hebben. Ik zal niet in details treden, maar zwanger zou ik op die manier
nooit worden.

Propertius begon me Catullus voor te lezen. Het duurde een paar maanden voor
het eindelijk tot me doordrong dat hij een Lesbia van me wilde maken, hetgeen me
zowel beangstigde als vleide. Omdat ik er niet over peinsde me zonder slag of stoot
gewonnen te geven, vergeleek hij me met de maagdelijke Diana en ging hij me
Cynthia noemen. Pas toen ik zijn strategie meende te doorzien, viel ik voor hem en
ging ik met open ogen mijn ondergang tegemoet. 

Het spel heeft, met enkele onderbrekingen, vijf jaar geduurd. Propertius was
een pathologische schuinsmarcheerder die zijn eigen wispelturigheid op mij projec-
teerde en er nog literatuur van maakte ook. Tamelijk goede literatuur, trouwens, dat
ben ik met je eens. Ik had het natuurlijk van tevoren kunnen bedenken, maar nog
voordat onze verhouding goed en wel op gang gekomen was, circuleerden er in Rome
gedichten waarin een zekere Cynthia een zekere Propertius het leven zuur maakte.
Het gonsde van de geruchten: misschien ben ik wel met hem in zee gegaan omdat
die geruchten er tòch al waren. Mijn man deed alsof hij niets merkte, blij als hij was
dat een ander zijn taak op zich had genomen. 

Wat Propertius over ons schreef was grotendeels fictie, maar ik kan niet ontken-
nen dat bepaalde tafereeltjes een grote overeenkomst met de werkelijkheid vertoonden.
Ik herinner me een avond waarop we hadden afgesproken dat hij bij me zou komen.
Tegen beter weten in had ik zitten wachten en de tijd gedood met wat muziek en een
handwerkje, maar toen hij er rond middernacht nog niet was, ging ik geërgerd naar
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bed. Een uur later schrok ik wakker doordat er iemand aan mijn haar zat: en ja hoor,
daar was hij, zo dronken als een sater en geurend naar het goedkope parfum van de
eerste de beste slet. Ik was razend, schold hem uit, maar die mengeling van doorzich-
tige leugens, oprechte schuldbewustheid en iets te bloemrijke welsprekendheid, die je
wel van hem kent, pakte me toch weer zo in dat hij mocht blijven. Ook bij een derge-
lijk samenzijn behoef je niet bang te zijn voor zwangerschap, als je begrijpt wat ik
bedoel. De naam Cynthia was met meer trefzekerheid gekozen dan Propertius zijn
lezers wilde doen geloven.

Van een ander, vrij amusant verhaal dat hij in een van zijn latere gedichten heeft
opgedist, is geen woord verzonnen, zij het dat de Cynthia die daar zo kordaat optreedt
iemand anders is dan ik. Het is die elegie waarin hij vertelt hoe zijn aanbedene voor
amoureuze zaken naar Lanuvium is vertrokken, waarop hijzelf besluit zich te troosten
door twee meisjes uit te nodigen de nacht bij hem door te brengen. Zonder succes
overigens, want hij kan alleen maar aan Cynthia denken. Als het drietal nog in het 
triclinium ligt te slempen, stapt opeens Cynthia binnen, die vervolgens een scène
schopt waar ik graag bij was geweest. Propertius heeft het me later met de nodige
zelfspot uit de doeken gedaan. Wie deze dame in werkelijkheid was, zou ik je alleen
onder vier ogen kunnen verklappen. Het is te gevaarlijk dat aan het schrift toe te ver-
trouwen: je zult begrijpen dat het een vrouw uit de hoogste kringen was.

Hoe dan ook, een liefde als de onze klinkt mooi als ze op papyrus staat, in de
praktijk was het een ramp. Door de affaire kwam ik enerzijds steeds verder van mijn
echtgenoot af te staan, anderzijds vond ik bij Propertius niet de bevrediging waarop ik
gehoopt had, terwijl mijn lusten wel degelijk gewekt waren. Hij was mij ontrouw, van
de weeromstuit werd ik hem ontrouw, doelbewust en openlijk, misschien om hem op
zijn gevoeligste plek te treffen.

Zoiets houdt geen mens vol. Propertius, met wie je, zoals je weet, geen gesprek
kunt voeren of hij brengt met een zekere wellust de dood ter sprake, begon fantasieën
te verkondigen waarin ofwel hijzelf, ofwel ik door een tragisch ongeval om het leven
kwam. Meestal was ik de gestorvene, hetgeen hem de mogelijkheid gaf zich voor te
stellen hoe ellendig hij eraan toe zou zijn en hoe mijn schim hem in zijn koortsige
dromen bezocht. Hij wilde van me af, zoveel was duidelijk. 

Na een aantal incidenten die ik je zal besparen zijn we er inderdaad in geslaagd
met elkaar te breken. Het afkappen van een dermate heftige verslaving gaat met ern-
stige ontwenningsverschijnselen gepaard, zoals je zult begrijpen, maar het lukte. We
gingen weer onze eigen gang. Een paar jaar later kreeg ik nog een trap na, toen hij dat
gedicht schreef waarin ik werkelijk gestorven was. Het raakt je tot in het diepst van je
ziel als iemand je zo definitief heeft afgeschreven dat hij je letterlijk dood verklaart.
De publicatie van die elegie had overigens nog een staartje, want via het geruchten-
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circuit vernam een in Illyrië wonende vriend van mijn echtgenoot dat ik overleden zou
zijn, waarop hij hem zijn blijken van intens medeleven deed toekomen. Erg pijnlijk
allemaal.

Een jaar of twintig geleden, ik was inmiddels weduwe geworden, hebben
Propertius en ik de banden weer wat aangehaald, nadat we elkaar toevallig waren
tegengekomen op een avond dat jij uit eigen werk voordroeg. Hij was wel ouder, maar
nog geen spat verstandiger geworden. Proserpina, zo noemt hij me sindsdien, of
Eurydice, als wil hij zich door middel van een grap verontschuldigen voor het feit dat
hij me levend en wel de dood heeft ingejaagd. 

Ook ik bleek in de tussentijd niet veel bijgeleerd te hebben. Ik heb het je nooit
eerder durven vertellen, maar ik raakte verslingerd aan een man wiens toekomstige
positie geen schandalen kon gebruiken, zoals de Vader des Vaderlands ons weinig
zachtzinnig heeft ingepeperd. Discreet werd mij op een avond, nu precies vijftien jaar
geleden, medegedeeld dat er de volgende dag een schip met oostelijke bestemming
voor me gereed lag. Je zult de geruchten wel vernomen hebben, al geloof ik dat de
ware toedracht inderdaad nooit algemeen bekend is geworden. Hoe dan ook, nu zit ik
hier, aan de rand van het Rijk, dag aan dag wachtend op post en bezoek, wroetend in
een vervagend verleden.

Je ziet dat je brief heel wat losgemaakt heeft. Ik weet dat je Rome nooit zult ver-
laten, want die stad vormt nu eenmaal de enige echte voedingsbodem voor je talent,
maar soms verlang ik ernaar dat je me in Tomi komt opzoeken om me met je luchtig-
heid op te vrolijken. Het zal niet gebeuren, mijn dagen zijn trouwens geteld.

Mocht je Propertius weten op te sporen, groet hem dan allerhartelijkst. Jammer
dat hij geen poëzie meer schrijft. Maar ik hoop dat hij nog eens iets van zich laat
horen.
Het ga je goed.
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e avond viel snel in deze periode van het jaar. Het smalle pad had een scherpe
bocht gemaakt en zich dichter tegen de rotswand gedrukt. Het duister ver-
diepte zich om hen en de oudste van de beide mannen werd gemaand om

stil te staan, terwijl zijn begeleider zich over de lantaarn boog, het gloeiende houtskool
tevoorschijn haalde en de kaars probeerde aan te steken. Bij vlagen lichtte de gloed
kort op en verhardde de lijnen in het hoekige gelaat van de blonde reus. Thrasyllos
voelde hoe de druk in zijn maag bij dit zicht verergerde. Enkele uren eerder, op het
moment dat de jongeman voor hem verschenen was en hem de in purper verzegelde
uitnodiging – of moest hij het een bevel noemen? – overhandigde, had hij in diens
ogen trachten te peilen wat er in hem omging. Hij ontmoette er slechts een angstaan-
jagende leegte, een harde, nietszeggende blik. Later, onderweg, terwijl hij met grote
stappen voor hem uitging, kon de jongen plots blijven staan alsof hij op hem wilde
wachten. Thrasyllos voelde dan hoe die lichte, lege ogen over hem heen gleden en hem
opnamen en hij meende in een wrede grijns het wit van de tanden te kunnen zien.

Hij wendde zijn blik af van de gids en leunde tegen de rots. De gedwongen pauze
deed hem goed na de wandeling van meer dan een uur in een tempo dat niet het zijne
was over het oneffen, moeilijk begaanbare pad. Diep beneden zijn voeten beukte de
branding tegen de klip. De wind sloeg in zijn haren en baard. Er hing onrust in de
lucht, ook al leek er geen gevaar voor storm of onweer. Geen wolk toch belemmerde
zijn zicht op de hemel, waar hij nu eindelijk de blik met volle aandacht kon laten wei-
den. Al onder het gaan had hij geprobeerd zo af en toe zijn ogen op te slaan om in het
groeiende duister het ontwaken van de sterren te volgen, maar de snelheid waarmee
zijn gids voortstapte, de vele plantenwortels en losse stenen waarmee het pad lag
bezaaid en de golven die beneden in de afgrond aan de rotsen lekten, hielden zijn blik
aan zijn voeten gekluisterd. Ook daarom verheugde hij zich erover nu – zij het kort
en zonder zijn instrumenten (ze zaten in de tas die zijn begeleider naast zich op de
grond had neergezet) – zijn eerste waarnemingen van die avond te kunnen doen. Hij
hoorde hoe de jongeman aan zijn zijde, diep voorovergebogen, vloekte in zijn barbaars
dialect, omdat de wind hem tegenwerkte.

Thrasyllos had met geoefende ogen weldra zijn volledige blikveld afgemeten,
vertrekkend van de Poolster. Hij gunde zich niet de tijd om de exacte positie van de
verschillende sterren en hun figuren te bepalen, zoals hij thuis in zijn observatorium
zou hebben gedaan.  Evenmin bekommerde hij zich nu om de precieze stand van de
planeten en hun aspecten. De weinige tijd die hem gegeven was, wilde hij volledig
benutten om zijn waarnemingen van de vorige nacht na te trekken. Daarom zochten
zijn ogen onmiddellijk de hemel rond Kepheus af en toen zij hier niets vonden, gleden
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zij omzichtig verder naar het zuidoosten. Maar het was veel oostelijker dat zijn turen
beloond werd. In het donker dat Kassiopeia scheidt van de redder van haar dochter
merkte hij eindelijk de kleine maar heldere stip op, waarvan het fonkelen langs één
zijde een smal spoor leek achter te laten.

Twee nachten voordien zag hij de komeet onverwachts uit het niets tevoorschijn
komen. Zij had hem volkomen verrast en hij vond de tijd niet meer om alle gewenste
metingen uit te voeren. Overdag bleek zij onzichtbaar en de volgende nacht moest hij
verbaasd de hoge snelheid constateren waarmee zij zich verplaatste. Haar vorm beant-
woordde niet in het minst aan zijn eigen vroegere waarnemingen en evenmin aan de
beschrijvingen uit de vakliteratuur. De staart was veel langer en smaller dan normaler-
wijze het geval leek te zijn. De hemel scheen in brand te staan waar de komeet was
gepasseerd. In de kop had hij een licht ontwaard met een zo sterke intensiteit dat het
pijn deed aan zijn starende ogen. Verwonderd begon hij zich af te vragen of de zon
zelf deze komeet had uitgezonden in de richting van de aarde en wat daarvan de bete-
kenis kon zijn.

Nog diezelfde dag verscheen de jonge reus. Had zijn sombere meester de komeet
ook opgemerkt en was hij nerveus of bang geworden voor veranderingen die zij mis-
schien aankondigde in het rijk? Thrasyllos kende de man slechts uit verhalen en wist
niet of hij onderlegd was in de wetenschap of veeleer bijgelovig, maar in beide gevallen
had de komeet hem tot zijn uitnodiging kunnen brengen. Thrasyllos had geen reden
om hierover verwonderd te zijn. Hij was zich ervan bewust dat zijn faam zich bij zijn
aankomst snel over het eiland verbreid had. Aan vakgeleerden bleek hier een pijnlijk
tekort te zijn en er werd veelvuldig een beroep op zijn kennis gedaan. Maar wat had
hem dan doen huiveren, toen hij in de vroege avond het purperen zegel verbrak? En
nu weer, terwijl hij het onderdrukte tieren van de gebogen barbaar naast zich hoorde?
Was het de dreiging van de wind of het geluid van de hongerige golven daar beneden?
Of was het toch de komeet die zijn onrust wekte, alsof ze voor hem persoonlijk een
boodschap had?

Haar snelheid had hem ook nu weer verrast. Bovendien week zij af van de koers
zoals hij deze de vorige nacht had berekend en waarvan hij op grond van zijn metingen
volkomen zeker was geweest. Daarom had hij haar nu verwacht in de richting van
Andromeda. In plaats daarvan zou zij voor het aanbreken van de dag al Perseus kunnen
zijn binnengedrongen. Dit betekende dan dat zij niet naar Alexandrië trok, zoals hij
gisteren gemeend had. Een nostalgisch gevoel welde in hem op bij de gedachte aan
zijn vaderstad. Herinneringen sprongen wakker en verdrongen even het zicht op de
sterren: beelden van de haven, het lawaai van een veelvormige massa in de smalle
straten, de geuren die aan de zon en de warmte verbonden zijn. Maar bovenal de
gesprekken met gelijkgezinden, de gezamenlijke studies en onderzoekingen, het 
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uitwisselen van eigen bevindingen en metingen. Wat deed hij eigenlijk hier, op dit
duister rotspad? Waarom was hij niet eerder vertrokken? Misschien had die komeet
inderdaad een voorteken willen zijn, voor hemzelf, om vandaag alles samen te pakken,
toen het nog ging, Rhodos de rug toe te keren en te vertrekken naar huis. Dan had hij
nu niet hier hoeven staan wachten op een barbaar die hem dadelijk weer voor zou
gaan het duister in, waar ergens zijn meester in de rijkdom van zijn afzondering op
hem wachtte.

Een korte panische angst sneed door hem heen en deed zijn adem stokken. 
Hij dwong zijn blik opnieuw naar de komeet. Nee, zij trok niet in de richting van
Alexandrië. Indien zij nu verder trouw zou blijven aan haar koers, – Thrasyllos pro-
beerde ongeveer haar exacte positie en weg te traceren, hij voelde hoe deze routine
hem kalmeerde – dan leek zij veeleer op Sidon of Tyros of Damaskos af te stevenen,
of verder nog naar Babylon. Misschien ook wat zuidelijker, in de richting van Arabia.
In ieder geval leek zij hem uit te nodigen naar streken waar hij overal geestverwanten
zou kunnen vinden en zijn kennis kon uitbreiden dankzij de wijsheid van de
Chaldeeërs of de Arabieren.

Een voldaan gebrom onderbrak zijn gedachten, voordat zij hem weer ver met
zich konden meevoeren. De reus was er eindelijk in geslaagd de lantaarn te ontsteken.
Hij rechtte zich, hield het licht voor Thrasyllos’ gezicht en gelastte hem in gebroken
Grieks verder te gaan. Een zucht ontsnapte aan Thrasyllos. Hij wierp nog een laatste
blik op de komeet. Hij zou geen gevolg geven aan haar roep. Hij moest gehoorzamen
aan de uitnodiging, die de blonde jongen hem die middag had overhandigd. Opnieuw
wrong zijn maag zich in een knoop en met een koude rilling maakte hij zich los van
de rotswand om de reus met zijn kille ogen te volgen naar waar zijn meester op hen
wachtte.
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ond het begin van onze jaartelling was de Romeinse expansie nog niet ten
einde gekomen. Het huidige Nederland was tot de grote rivieren bezet en er
werden regelmatig expedities naar het noorden gehouden, onder meer door

generaal Drusus. Een belangrijke uitvalsbasis hierbij was het huidige Nijmegen, waar
de Romeinen vanaf ongeveer 10 v.Chr. een fort en een groot legerkamp hadden. De
militaire acties in Noord-Nederland kenden een wisselend succes. Reeds in 28 n.Chr.,
na een opstand van de Friezen, zouden de Romeinen zich voorgoed ten zuiden van de
grote rivieren terugtrekken.

Een unieke getuigenis van de Romeinse activiteiten in Noord-Nederland is tot
ons gekomen in de vorm van een brief van een Romeinse legioensoldaat. De brief is
onlangs gevonden in een kloosterarchief in Rome en wordt hieronder voor het eerst
in het Nederlands vertaald. De auteur, soldaat Marius Mallius, liet de brief in het
Nijmeegse kamp opstellen na afloop van een expeditie in het noorden, zeer waarschijn-
lijk in de herfst van 1 v.Chr. of 1 n.Chr. Uit archeologisch onderzoek in 1997 is bekend
geworden dat de Romeinen in het Friese terpdorp Winsum een militaire wachtpost
hebben gebouwd, ergens in de eerste helft van de 1ste eeuw n.Chr. De verwijzing
hiernaar in Mallius’ brief bevestigt de archeologische gegevens en pleit voor een vroege
datering.

Mallius is een eenvoudig man, wiens vermogens en horizon duidelijk beperkt
zijn. De directe, materiële kanten van het soldatenleven interesseren hem aanzienlijk
meer dan lange-termijnstrategie of cultuurpolitiek. Ook Marius’ taal is zeer eenvoudig
en verraadt zijn gebrekkige scholing, getuige bijvoorbeeld de vele woordherhalingen,
stoplappen en rommelige zinsconstructies. Verder is hij nogal wijdlopig. De unieke
brief vormt daarmee een belangwekkend document voor onze kennis van het Vulgair
Latijn.

De hieronder volgende vertaling tracht de inhoud en stijlkenmerken van het ori-
gineel zo goed mogelijk weer te geven. Soms is enig gissen onvermijdelijk, zoals bij
een paar vreemde woorden, die kennelijk lokale soldatentermen zijn. Voor de talrijke
spelfouten is uiteraard geen equivalent gezocht. Voor wie meer wil weten, verwijs ik
naar de kritische uitgave in de MMR (Monumenta Militaria Romana, t. LXVI, Rome
1998, p.32428 e.v.). Het laatste woord over deze brief is stellig nog niet gesproken. 
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Marius Mallius aan zijn geliefde broer Lucius, hartelijke groet.

Ik schrijf je weer eens, mijn beste Lucius, want het is lang geleden. Al zolang ben ik
nu hier in Germanië dat ik haast niet meer weet hoe Rome eruit ziet! Overdreven
natuurlijk, hoe zou een Romein Rome kunnen vergeten, dat kan natuurlijk niet. Die
Mallius, hoe kan die nu schrijven, denk je zeker! Want in Rome kwam ik niet verder
dan een beetje lezen en mijn naam krabbelen. Jij kon dat altijd goed, maar voor mij
hoefde dat allemaal niet. Maar goed, schrijven is toch makkelijk als je iets van je wilt
laten horen. Gelukkig heb ik hier een goede vriend, Marcus, die schrijft mijn woorden
op. Ja hoor: ik zit echt te dicteren, hoe vind je dat? Hij neemt deze brief ook mee als
hij weer naar Zuid-Germanië vaart, en dan kent hij weer iemand die naar Italië gaat,
dus volgende zomer kun je deze brief misschien lezen. Beste Lucius, ik hoop dus dat
je deze woorden leest.

Je broer maakt het niet slecht. Maar het leven hier in het kamp is niet gemakke-
lijk hoor, denk dat maar niet. Gelukkig is het wat rustiger de laatste tijd. Een paar jaar
geleden spookte het nog flink met al die wilde Germanen! Het zal een jaar of wat
geleden zijn dat ze dit kamp hier zijn gaan bouwen. We liggen op een heuvel, dus dan
denk je nog wel eens aan het zuiden. Want verder is het in deze streek allemaal hele-
maal plat: geen berg, geen heuvel, niks. Wel veel bossen. Maar ik vertel zo meteen
nog wel over dit land, want ik heb een flinke tocht gemaakt.

Het kamp ligt in de buurt van een paar dorpen van de Bataven (zo heten die lui
hier). We liggen met onze centurie in een grote barak, best krap, maar wat wil je. Ik
lig naast een paar geschikte lui en we zoeken elkaar ook overdag op. Zonder vrienden
hou je het niet vol, je hebt elkaar nodig. Als het even kan, doen we samen corvee en
wachtlopen en ook zo wat klussen buiten het kamp. Je moet niet denken dat we altijd
binnen zitten, want dan werd een mens goed gek. Nee, nu het niet meer zo spookt en
die Germanen zich een beetje koest houden, houden de officieren ons niet meer zo
onder de plak. Goed, wachtlopen dat blijft, en elke dag een beetje de wapens laten
kletteren, dat die wilden goed zien wie hier de baas is, wij dus. Want ze staan anders
zó naast je bed en vermoorden je in je slaap, dat kan natuurlijk niet. We jagen ze zo
de stuipen op het lijf, dat ze er goed onder blijven.

Maar echt ruig is het nu niet meer. We zitten heel wat uurtjes per dag rond te
hangen en te niksen. Maar wat doe je dan, vraag je. Wapens schoonmaken en zo, daar
ben je elke dag wel mee bezig, en brood buiten het kamp halen, dat is bijvoorbeeld
zo’n klus. Er is hier een mijl verderop een grote oven waar ze ook brood kunnen bak-
ken. Ze verkopen ook wel ander spul, hoe ze eraan komen weet je soms niet. Veel
geld hebben we natuurlijk niet, aan soldij, maar je maakt wel eens wat buit, je kent
het. Dus als we ergens weer eens wat te pakken hebben, zwaarden, kleren, zilver, dan
gaan we dat ruilen voor weer andere dingen.

Niet alleen bij de grote oven trouwens, want in de buurt heb je ook van die gasten
die hun handeltje drijven. Je kunt echt wel alles krijgen hoor, als je maar betaalt!
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Zoals olijfolie, dat kennen die inboorlingen helemaal niet, en wijn dat kennen ze ook
niet. Die gerstedrank van hier is goed voor overdag voor de dorst (je kunt er ook flink
dronken van worden als je niet oplet), maar ’s avonds als het koud wordt, wil je wel
eens wat anders, dat snap je. We kopen af en toe een vaatje wijn: gewoon allemaal 
bijlappen en dan komen we er wel. Wel uitkijken dat de rest niet achter je rug alles
dubbel zo hard leegdrinkt, dus het is nog wel een gedoe. Maar af en toe een beetje
ruzie, dat hoort erbij. Het blijven toch je maten.

Gisteren nog wel flinke bonje met Gaius. Normaal een goeie gast, maar nu had
hij zonder dat wij het wisten met zo’n Germaans grietje stiekem zitten feestvieren en
nog meer... Dus wij komen terug en vinden die twee dronken in slaap. Dus je snapt:
wij kwaad en erop slaan. Gaius heeft wel een paar flinke tikken gekregen zeg, bij
Hercules!, maar zo leert hij die geintjes wel af. Kunnen wij voor zijn pleziertjes gaan
dokken zeker, mooi niet. Die blonde mag hier trouwens helemaal niet komen, dat
weet hij best. We hebben haar maar even eerlijk gedeeld, dat vonden we wel het min-
ste. Gaius zag er de lol wel weer van in. We hebben haar nog heel laat het kamp uitge-
smokkeld. Niemand wat gemerkt verder gelukkig.

En zo rommel je dan wat aan. ’s Avonds doe je helemaal niet veel. In de winter
wordt het al om vier uur donker, dus je doet niks. Binnen zitten en een beetje dobbe-
len – ook mee uitkijken hoor, met die gasten, en eigenlijk mag het ook niet, maar we
geven onze centurio een tiende deel van de winst, wanneer je dus winnaar bent geef
je dat, en dan praat hij nergens over. Dat is wel lachen, maar je wil eigenlijk toch liever
niet in die kou en dat donker zitten. Het went wel, zeg ik erbij. Maar in het begin vond
ik die kou hier verschrikkelijk! De eerste jaren, nou, nou, nou, afzien zeg! Nee, dat
was wel even wennen, maar uiteindelijk gaat het wel, want alles went. Je bent soldaat
of niet.

Je kunt natuurlijk niet de hele tijd in en rond het kamp zijn, dan werd een mens
goed gek. Gelukkig is er af en toe een expeditie: dan gaan we met een man of wat, of
soms met het halve kamp, de wildernis in. Laatst ook weer, afgelopen zomer: ontdek-
kingstocht naar ‘Friesland’, dat ligt in het noorden. Wij hadden wel zin in een verzetje,
en een beetje plunderen zo vlak voor de winter is ook niet slecht, dus we hadden goeie
zin. Wij de rivier over, de Rijn, of de Waal zoals ze die hier noemen, met boten, en
dan hup aan de andere kant naar het noorden. Het is allemaal bos, bos, bos, dus je
weet al gauw niet meer waar je bent, maar je loopt maar door. Door dorpjes onderweg
in de buurt, waar ze tenminste een beetje Latijn verstaan, want we zitten hier toch al
wat jaren. En dan maar verder, lopen, lopen, en ‘s avonds kamp opslaan, want het
blijft gevaarlijk. Na een dag of wat kom je dan in de echte wildernis, alle beschaving
echt weg. Je denkt, hoe kunnen die lui hier leven: smoezelige hutjes, ouwe kleren, en
een troep en rotzooi overal! Kinderen, honden, vrouwen, het hele zooitje door mekaar.
En die mannen hier doen echt helemaal nul komma niks. Ja, drinken en ruzie maken
en dobbelen, dat kunnen ze. Dan zijn wij toch een ander slag.

Afijn, na een week of zo komen we in Friesland, onderweg niks gebeurd. Daar
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komen we tot vlak bij de Oceaan. Niet te geloven hoe ze daar leven, dat is helemaal
onbegrijpelijk. Dat land daar is niet eens echt land! Eerst is het land, en dan stroomt
de zee er helemaal overheen, elke dag! Net als op een strand, maar dan mijlenver. Een
soort moeras, maar het stinkt niet, want het is stromend water. En die wilden die daar
wonen, hoe kan je het nog willen, die wonen op een verhoogde hoop klei, een soort
van kleine heuvel. Elke dag is er eerst niks aan de hand en dan komt de zee en zitten
ze op een eilandje tot de zee weer weggaat.

Daar zijn we dus maar niet gebleven. De boel in brand gestoken, want er was
niks te halen, en een paar Germanen slaaf gemaakt. Die kun je voor een aardige winst
verkopen tegenwoordig. Een paar mijl terug, waar de zee niet komt, moesten we een
flinke wachtpost bouwen, en een centurie is er achtergebleven om de zaak te bewaken
van daaruit. Die gasten zijn de pineut, je zult er maar zitten daar onder die grijze
hemel, altijd wind en regen, nog meer dan bij ons in het kamp. Maar ja, orders van
Hogerhand, wat doe je ertegen, niks doe je ertegen. En wat of ze eigenlijk van plan
zijn daar, dat krijg je ook niet te horen.

Nee, ik was blij dat we weer terug mochten. Volgend jaar gaat het verder, zeggen
ze. Dan beginnen we al in april, mei. We zullen toch niet de Oceaan opvaren, hoop ik.
Helemaal in het noorden is het water zo stroef dat de boten vast komen te zitten, dat
zei laatst iemand tegen me, en die had het zelf gezien. En er zitten daar allerlei mon-
sters in zee, dus nee, van deze jongen hoeft het niet echt. Maar goed, wij weer terug
naar de bewoonde wereld. Onderweg nog aangevallen door een horde wilden, ik weet
niet meer hoe ze heten, je kunt die lui toch niet uit mekaar houden, want ze lijken
allemaal op mekaar. Ergens bij de IJssel. Afijn, wij waren met zoveel dat we ze mak-
kelijk in de pan hakten. Leuke opsteker, want die gasten waren helemaal behangen
met wapens, en in hun dorpen stikte het van het vee en gerstevocht en leuke vrouw-
tjes, ja, je snapt het wel. Een paar dorpen kregen we helemaal cadeau om te plunde-
ren. Het is even werk om het allemaal mee te slepen, maar dan heb je ook echt wat.
We komen de winter wel door nu.

Nou Lucius, ik zie dat ik moet ophouden. Je hoort dat je broer nog leeft en helpt
bij de Romeinse beschaving hier in de barbarij. We zitten hier niet voor onszelf, dat
zegt onze centurio altijd. Voorlopig zit ik nog hier, dus als je eens wilt schrijven: vraag
naar de man die je dit brengt, en of die het dan aan Marcus brengt. Lange Marcus van
de ‘Grote Rijnboot’, dan weten ze het wel in Germanië. Marcus kan mij altijd wel vin-
den waar of ik ben.

Beste broer, het gaat je goed, en ook iedereen van de familie daar. Denk nog
eens aan je liefhebbende broer Mallius. En als je een vaatje wijn kunt sturen, graag,
rood of wit, dat maakt niet uit. En wat echte vissaus uit Ostia.

Vale.
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Uit het dagboek van Gaius Petronius Equester

Idus van maart
Er is Augustus veel aan gelegen dat wij deze dag herdenken: het is 44 jaar geleden dat
zijn vader – zo noemt hij hem altijd – door die groep halve garen werd afgemaakt.
Mijn vriend Fructus wijst in dit verband naar het verhaal van Oedipus, maar dat doet
hij in wel heel veel gevallen. Toch zit er iets in, zeker als je beseft dat die bastaard van
een Brutus bij de moordenaars hoorde!

Enfin, deze dag heb ik besteed aan het lezen van Ovidius’ Amores. Deze nieuwe
versies in drie boeken zijn echt wel pittiger dan zijn debuut van vijftien jaar terug. Hij
heeft flink wat geschrapt, maar toch ook veel verbeterd. Zijn techniek is nu virtuoos,
het lijkt alsof hij die disticha zó opschrijft. In een recent interview in Roma Libera
citeert hij een buitenlandse collega: ‘Your easy reading is my damned hard writing!’
Dat is de spijker op de kop!

Kalendae van april
Een verrassende dag. Ik wandelde vanmorgen, zoals mijn gewoonte is, wat in gedachten
verzonken over de Via Sacra, toen ik een oude bekende tegenkwam: de dichter Valgius.
Ik heb vroeger heel wat met hem over literatuur gediscussieerd, maar de laatste jaren
ben ik hem wat uit het oog verloren: we hebben allebei zo onze eigen liefhebberijen.
Maar de poëzie blijft een band tussen ons en hij kwam ook met een nieuwtje, dat hij
op zijn bekende manier presenteerde: druk gesticulerend, de lange haren zwaaiend
rond zijn nogal geprononceerde neus. Hij had ook de Amores gelezen en had een
openbaar gesprek met Ovidius kunnen regelen. Ik had er niets van gehoord, anders
was ik er zeker naar toe gegaan. Tijdens dat gesprek had Ovidius zich laten ontvallen
dat hij tegelijk met de Amores, tweede editie, ook zijn grote epos Metamorphosen had
voltooid. Van dat werk heeft hij wel eens stukken voorgelezen, die waren geestig en
niet zonder diepgang, maar hoe die in een epos passen, was mij niet duidelijk. Dat
was ook precies de bedoeling van Ovidius, bleek uit dat gesprek: hij verenigt eigenlijk
twee genres, elegie en epos, in één, hij kruist ze, zou je kunnen zeggen.

Inmiddels waren wij bij het theater van Marcellus beland en namen we afscheid
van elkaar. Maar nu het wonderlijke. Ik loop binnen bij mijn vaste boekhandelaar
Artemidorus; hij heeft nog gewerkt bij de Sosii, maar is voor zichzelf begonnen en
draait voortreffelijk. Daar stond Ovidius zelf met een paar bewonderaars te praten. Ik
vraag hem of hij het verhaal van Valgius kan bevestigen. Het klopte wel, maar vóór de
Metamorphosen komt hij met een tragedie, Medea. Het is toch niet te geloven, die man
kan alles! Enigszins bedremmeld, want geïmponeerd, ging ik naar mijn lieve Doris,
aan de andere kant van de Tiber. Goed voor mijn zelfvertrouwen!





Nonae van april
Cornelia vroeg me vanmorgen of ik mijn bundel al definitief had samengesteld – een
pijnlijke vraag. Ik werd een beetje giftig – het bewijs dat ze raak had geschoten. Maar
inderdaad, ik ben nog steeds bezig mijn elegieën bij te schaven en ze in een aanvaard-
bare volgorde te plaatsen. Natuurlijk kijk ik naar mijn grote voorbeelden: Catullus en
Horatius (Ovidius ook wel, maar die kan ik niet zonder wrevel lezen!). Catullus’ kleine
bundeltjes zijn mij het meest dierbaar. Ik ken ze vrijwel uit mijn hoofd. Toch zie ik er
elke keer weer iets nieuws in, of hoor ik van anderen observaties, die mij verrassen.
Gisteren nog. Ik kwam in de latrine naast Babulus te zitten – een aardig antifrastisch
naampje, want hij zegt nooit veel. Excrucior (‘ik word gefolterd’), kreunde hij, want hij
kent zijn klassieken. Pas toen viel mij op dat Odi et amo (‘ik haat en heb lief’) precies
dezelfde metrische structuur hebben als dat Babulische excrucior! Dat is vast geen toe-
val, maar zou Catullus het met opzet gedaan hebben? Ik vroeg het aan mijn buurman
en hij antwoordde, laconiek als altijd: Quid ad rem? (‘Wat doet het er toe?’). Hij heeft
natuurlijk gelijk. Wat ontdek ik al niet in mijn eigen gedichten? We hebben met
elkaar afgesproken nog eens samen met Ligneus over deze materie door te denken.
Die weet vreselijk veel, van nog weer andere bijzonderheden, van Catullus af. Hij is
ook goed thuis in Griekse voorbeelden; die ken ik maar zeer gedeeltelijk. En hij kent
de laatste roddels over Julia, de dochter van Augustus. Zelfs Babulus kruipt dan uit
zijn gebruikelijke schulp!

Na mijn ontmoeting met Babulus, vlakbij het Capitool, ging ik richting Marsveld.
Ik zag daar mijn zwager Cornelius, als altijd bezig met gymnastische oefeningen. Bij
de jeugd trekt hij altijd veel bekijks, want hij is fraai gespierd (‘Hercules’, noemt
Cornelia hem altijd, met enige zusterlijke ironie). Ook Julia schijnt achter hem aan te
lopen, de hemel beware ons voor de gevolgen! Maar goed, Cornelius kwam naar me
toe en zei me dat hij ‘de blonde Tiber ging raken’. De Tiber, blond? Het duurde even
voordat ik door had dat hij uit Horatius’ Oden citeerde – en dat van iemand die daar
zelf altijd inspiratie uit put! Ik moet vooral de eerste tien nummers van boek I nog
eens goed bekijken op structurele verbanden: misschien kan ik er wat van leren.

De dag na de nonae van april
Ik had vanmorgen een afspraak met de beminnelijke Censorinus. Hij is een expert op
het gebied van poëziekritiek; hij is vooral goed in het expliciteren van verwante thema’s
of motieven. ‘Kijk naar de grote voorbeelden’, zegt hij altijd. Ook nu weer verwees hij
naar Griekse elegische dichters, maar ook naar Catullus ‘en diens leerling Horatius’.
Wat was dat: Horatius een leerling van Catullus. Juist een bestrijder, dacht ik – en dat
zei ik hem ook. Maar hij keek mij wat bestraffend aan, met een licht optrekken van
zijn borstelige wenkbrauwen. ‘Nee hoor’, zei hij, ‘Horatius heeft veel meer aan zijn
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voorgangers te danken dan algemeen wordt aangenomen. Denk aan het gebruik van
de sapphische strofe, die komt al voor in c. 11 en c. 51! En verder zul je toch wel eens
gemerkt hebben, dat Lalage net zo lacht als Lesbia in Catullus’ evergreen? En die
otium-ode van Horatius, die moet je toch ook ergens aan herinneren?’ Ik moest toe-
geven dat hij dat allemaal juist had gezien. ‘Zo zou je dus ook verbindingen kunnen
leggen’, ging hij verder. ‘Je elegie over Chloris, die zo lekker voor je kookt, kan je heel
goed verbinden met het poëtische reisverslagje dat je ooit voor Roma Libera maakte:
in beide heb je immers Horatius-citaten opgenomen.’ Ik kon nog veel leren van
Censorinus. Dat zei ik hem ook openlijk. Hij glimlachte minzaam, een beetje supe-
rieur ook. ‘Ik heb nog wel meer te melden’, zei hij. ‘Ik heb het bij voorbeeld nog niet
over Propertius gehad.’ Ik moest hem bekennen dat ik die bijna niet kon lezen, ik
snap er te weinig van. ‘Je starthouding is ook niet goed. Je moet hem op een heel
andere manier benaderen dan de anderen. Maar goed, laten we morgen verder gaan
met ons onderwerp. Schrijf jij onze conclusies maar eens uit, dan kunnen we direct
beginnen. Ik heb die juist genoteerd, voordat ik dit stukje dagboek opstelde. Ik ben
benieuwd of ik Censorinus’ opmerkingen nog productief kan maken.

Selectie en vertaling van bovenstaande fragmenten: rudi van der paardt.
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et is vandaag een jaar geleden dat mijn broertje stierf, de kleine Sosikrates.
We hebben een stèle met grafschrift voor hem opgericht. Ons rampenkind,
noemde mamma hem. Nu heeft hij geen pijn meer.

Ik loop naast mamma. Ik mag de mand met honingkoeken dragen. Mamma
draagt de wijnkruik. Ik moet mijn best doen om rustig te lopen, want dat hoort, als je
een offer gaat brengen. Straks bij de stèle , langs de weg buiten ons stadje Tlos, zal
mamma de wijn plengen en ik mag de offerkoeken aansteken.

– Ziet Sosikrates ons nu, mamma?
– Ja, hij is nu bij de zielen van de overledenen. Hij is een goede geest die ons

beschermt.

Ik weet nog hoe blij ik was toen je geboren werd, Sosikrates. Pappa hief je op van de
grond, waste je zelf schoon van bloed en wikkelde je in doeken, goed strak, dat je een
rechte mannelijke rug zou krijgen en een mooi gevormd hoofd. Hij strekte zijn handen
uit en bad tot de goden dat je een wijs man zou worden. Hij hoopte natuurlijk dat jij
hem zou opvolgen. Maar de lotsgodinnen besloten anders. Je werd niet ouder dan
vier jaar, vijf maanden en twintig dagen. Zo staat het op de stèle. Alles hebben pappa
en mamma gedaan om je te behouden, Sosikrates. Mamma heeft je zelf gevoed. Pappa
zei dat het beter was. Andere vrouwen nemen meestal een min, als ze het maar even
kunnen betalen. Soms zijn die goed en lief, maar vaak ook dronken. Dan schreeuwen
ze en knijpen ze de kinderen. Ze slapen met mannen en dan is het zog slecht, of ze
liggen in hetzelfde bed als het kind en dan verstikken ze het, als ze hun roes uitslapen.

Je groeide op als de lieveling van allemaal. Maar al gauw werd je ziek. Je testikels
zwollen op, en wat we ook deden, niets hielp. Pappa probeerde het eerst met sap van
de scheerling, en hyacinthenbol, in wijn gedrenkt. Want de grote Hippokrates zegt:
wat het dieet niet geneest, genezen de medicamenten, wat de medicamenten niet
genezen, geneest het mes, wat het mes niet geneest, geneest het vuur. Je moet pas
snijden of branden als alle andere middelen zijn uitgeput. Maar niets hielp. De testikels
werden niet kleiner.

Toen heeft pappa je in een bad gezet met warm water en je gesneden tot de testi-
kels eruit sprongen, als erwten. Mamma kon het niet aanzien. Ik mocht niet kijken,
maar ik deed het toch, door een kier in de deur. Ik kan best tegen bloed. Mamma
vond het erg, dat je als eunuch door het leven zou moeten, maar er zijn erger dingen.
Eunuchen zijn vaak goede artsen. Vrouwen hebben zelfs liever een eunuch als arts
dan een man. Die vertrouwen ze meer.
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Het leek even of het geholpen had. Je speelde weer met andere jongens, al was
je nooit zo vlug als zij. Die klommen en klauterden, net als Dionysios, die laatst uit
een boom is gevallen. Hij was de vlugste van allemaal. Elf jaar werd hij, net zo oud als
ik. Zijn ouders treuren om hem, want nu is er niemand om voor ze te zorgen op hun
oude dag.

Je was wat traag, Sosikrates, wat bleekjes, maar dat kon goedkomen, met een
dieet. Als je jong bent, ben je warm en vochtig, dus mamma gaf je allerlei verdrogends
en verkoelends.

Het hielp allemaal niets. Op een dag kon je niet meer lopen. Je linkervoet zwol
op. Er kwam een wond, die ging rotten. Vreselijk was het. De kinderen speelden niet
meer met je. Je werd alleen gelaten door je vriendjes. Net Philoktetes op zijn eiland.
Pas toen ze zijn wonderbaarlijke boog nodig hadden om Troje in te nemen, kwamen
ze hem opzoeken, die zogenaamde vrienden, de sluwe Odysseus voorop.

Toen waren pappa en mamma wanhopig. Pappa vroeg raad aan zijn vrienden:
Hedys, Thessalos en Apollonios. Er was geen andere oplossing. Ze moesten je opere-
ren. Ze haalden het verrotte bot uit je voet. Je zou nooit meer kunnen lopen zoals
andere jongens, maar een slimme dokter komt altijd wel aan de slag, al is hij mank,
net als Hephaistos. De goden lachen altijd als ze lekker eten en drinken, helemaal
zonder zorgen, daar op de top van de Olympos, waar geen storm, sneeuw of wind hen
kunnen deren. Ze komen niet meer bij van het lachen als Hephaistos hinkend langs
de aanligbedden rondgaat om de wijn in te schenken.

Maar het lachen om jou verging ons gauw, Sosikrates. De lotsgodin had nog niet
genoeg. De ziekte sloeg op je ingewanden. Je buik zwol op. Je teerde helemaal weg.
Toen sloten mamma’s handen je ogen, broertje. Je moest het zoete licht van de zon
verlaten.

Daar onder de boom staat de stèle. Mamma hangt een krans met linten op. Ik leg de
honingkoeken neer. Ik mag ze aansteken. De vlammen verteren ze langzaam. Mamma
plengt de wijn. We zijn stil, allebei. Naast de stèle van Sosikrates staat die van Hedys,
pappa’s vriend, en zijn vrouw Dikaiosyne. Ik lees langzaam:

‘Het vuur heeft het vlees verbrand, | en de botten liggen hier in het graf, | van de arts
Hedys: hij heeft veel | van de aarde gezien, | de stromen van de Oceaan | en de grenzen
van Europa, | Afrika en het grote Azië.| En zo is alles | op ellendige wijze uitgekomen. |
Kinderen heeft | Hedys van niemand gekregen. | Hedys de oudere, 55 jaar oud; |
Dikaiosyne, 50 jaar oud.’

Eigenlijk is dat nog veel erger. Zij hadden helemaal niemand om voor ze te zorgen.
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Als we teruggaan, durf ik nog niet te praten. We lopen langs het moeras. Opeens
hoor ik een gek geluid, of er iemand kucht. Dan weer sissen. Ik sta stil en kijk vragend
naar mamma.

– Dat is een ooievaar die aan het broeden is.
Wat een gek geluid. Meestal zijn ooievaars heel stil. Ze lopen zo bedachtzaam en statig.
Je hoort ze nooit. Alleen in het voorjaar klepperen de mannetjesooievaars zo grappig
met hun snavels. 

– Ken je het verhaal van de ooievaars?
Mamma kent altijd zoveel verhalen, over Odysseus en over de goden op de Olympos.
Ze ziet aan me dat ik het graag wil horen.

– Als de ooievaars hun jongen hebben uitgebroed, leren ze hen vliegen en voedsel
verzamelen, zoals alle vogels. Maar als de oude ooievaars zo oud worden dat ze zelf
niet meer goed kunnen vliegen, komen de jonge voor hen zorgen.

– Helpen ze hen dan met vliegen en eten vinden?
– Ja, ze geven terug wat ze zelf hebben gekregen, de liefde en de zorg.
– Net als mensen doen?
– Ja.

Ik ben een poos stil. We zijn alweer bijna in de stad.
– Mamma, Sosikrates kan niet voor jullie zorgen. Hij kan wel over jullie waken,

maar jullie niet helpen en verzorgen, als jullie oud zijn. Hoe moet het dan, later? 
Nu is mamma stil. Pappa en zij hadden zo gehoopt dat Sosikrates arts zou worden en
later voor hun oude dag zou zorgen. Ik zie een hagedis wegschieten tussen de stenen
van de eerste huizen aan de rand van de stad.

– Mamma, kan ik geen dokter worden?
– Jij, een meisje, dokter?
– Ja, ik kan tegen bloed en ik wil net als pappa en zijn vrienden mensen helpen

die pijn hebben en vrouwen, als ze moeten bevallen.
– Ken je het verhaal van Hagnodike?

Ik schud van nee.
– Hagnodike was een meisje dat in Athene woonde, lang geleden. Zij wilde dokter

worden, maar dat kon toen niet. Alleen mannen mochten geneeskunde studeren,
vrouwen en slaven niet. Er waren evenmin vroedvrouwen. Veel vrouwen stierven in
het kraambed, want ze schaamden zich ervoor mannelijke artsen te hulp te roepen.
Hagnodike vond dat de mannen het niet goed deden als dokter, vooral niet als een
vrouw moest baren. Ze moest en zou zelf dokter worden. Dus liet ze haar haren kort
knippen. Ze leek toen net een jongen. Ze trok mannenkleren aan en vertrok naar
Alexandrië, waar je de beste opleiding hebt en de beroemdste dokters. Ze studeerde
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bij de beroemde Herophilos. Teruggekeerd naar Athene ging ze aan het werk. Ze
kreeg een goede naam. Ze kon natuurlijk niet alle zieken genezen, maar ze kon heel
goed zeggen hoe de ziekte zou verlopen, of de patiënt koorts zou krijgen, wanneer de
crisis zou komen en of de patiënt zou sterven.

Op een dag hoorde ze dat een vrouw moest bevallen. Het ging heel moeilijk. Het
was een gekrijs en geschreeuw, allemaal vrouwen om de arme vrouw in barensnood
heen. Hagnodike duwde de gillende en huilende buurvrouwen opzij. De vrouw op de
baarstoel was lijkbleek. Toen Hagnodike knielde om te voelen hoe het kind lag, sloeg
de vrouw haar ogen op. ‘Ga weg’ zei ze. ‘Ga weg!’ Steeds dringender herhaalde ze het.
‘Ik wil niet dat een man me helpt!’ Toen deed Hagnodike iets heel vreemds. Ze schortte
haar peplos op en ontblootte haar onderlichaam. Het gekrijs van de vrouwen hield op.
Hagnodike had het vertrouwen van de vrouw gewonnen: als vrouw zou zij een vrouw
helpen. Het lukte Hagnodike de bevalling tot een goed einde te brengen. De vrouwen
waren blij verrast. Zoiets was nog nooit gebeurd. Een vrouw die arts was! Als het heel
moeilijk werd en de buurvrouwen het niet meer afkonden, was er tot dan toe altijd een
mannelijke arts bij gekomen. Die kon vaak niet meer doen dan dat verschrikkelijke
instrument gebruiken, de schedelbreker, waarmee hij de vrucht in stukken en brokken
uit de moederschoot haalde.

Hagnodike werd heel populair onder de Atheense vrouwen, die echter haar ge-
heim niet verklapten. Mannelijke collega’s die jaloers waren op haar succes beschul-
digden haar ervan – zonder te weten dat zij een vrouw was – dat zij haar patiënten
verleidde. Hagnodike werd voor de rechters van de Areopagus gedaagd. Zij stond
alleen voor haar rechters, tientallen mannen. Ze zweeg, toen de aanklacht was uitge-
sproken. Iedereen keek gespannen toe. Toen deed ze bijna hetzelfde wat Phryne eens
gedaan had, de hetaere die van heiligschennis was beschuldigd. Zij ontblootte haar
borsten voor de ogen van alle rechters. Hun mond was opengevallen van verbazing.
Hagnodike ging nog verder. Ze deed hetzelfde als toen, bij die vrouw in barensnood:
ze schortte haar peplos op en liet haar onderlichaam zien. De echtgenotes van aan-
zienlijke Atheners namen het voor haar op. De rechters spraken haar vrij en de wet
werd veranderd. Sindsdien mogen vrijgeboren vrouwen geneeskunde studeren.

Ik sta stil. Mamma ook. Het duurt even voordat ik iets kan zeggen.
– Mamma, ik wil arts worden. Sosikrates kan het niet, maar hij kan wel over me

waken. Pappa kan me helpen, en ik kan bij zijn vrienden in de leer gaan. Dan kan ik
toch later voor jou en pappa zorgen, net als de ooievaars?
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Eindelijk is de liefde gekomen, een liefde zo hevig dat 
geheimhouding voor mij een grotere schande is dan openbaring.

Gezwicht voor mijn Muze heeft de Cytherische
hem tot mij gebracht en aan mijn boezem gevlijd.

Ingelost heeft Venus haar belofte: laat over mijn vreugden maar kletsen,
wie deze, zegt men, zelf nooit heeft gesmaakt.

Niets voor mij om mijn gedachten toe te vertrouwen aan verzegelde brieven
opdat niemand ze leest vóór mijn geliefde.

Nee, ik schep plezier in mijn misstap. Mijn gezicht te plooien voor mijn reputatie
ben ik zat: laten ze maar vertellen dat ik, een waardige vrouw, 

samen geweest ben met een man die mij waard is.[1]

Voor Sulpicia, aan het begin van onze jaartelling vijfenveertig jaar oud, betekende dit
gedicht een jeugdzonde, maar wel een jeugdzonde die ze koesterde. Sinds ze als jong
meisje uit een oud patricisch geslacht furore had gemaakt met haar opmerkelijke 
liefdesgedichten, waren meer dan vijfentwintig jaar verstreken. Ze was getrouwd, uit-
gehuwelijkt aan een man van haar stand en had vier kinderen gekregen. Twee waren
er jong gestorven, maar de andere twee, een zoon en een dochter, waren opgegroeid
tot volwassenen. Haar zoon zette zijn eerste schreden op de politieke ladder en had
net een belangrijke priesterfunctie verworven. Haar dochter was, net als zij zelf, jong
getrouwd en had haar al drie kleinkinderen geschonken. Het leven was goed voor haar
geweest: haar man en zij leefden al meer dan vijfentwintig jaar samen in harmonie
en ze genoot van de bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen.

Dichten deed ze niet meer, tenminste niet openlijk. Niet dat ze er meteen na haar
huwelijk mee gestopt was. Integendeel, in de beginjaren van hun huwelijk schreef ze
veel, soms samen met haar man die een vrij behoorlijke amateur-dichter was. Maar
steeds vaker ondervond ze dat ze als getrouwde vrouw van stand rekening moest hou-
den met haar reputatie, en niet alleen met die van haarzelf. Roddel, en een eventuele
smet op haar reputatie, hadden hun weerslag op haar man en kinderen. Het zou hun
carrière en huwelijkskansen kunnen schaden. Bovendien, op haar leeftijd nog liefdes-
poëzie schrijven, dat kon eigenlijk niet. Voor een jonge vrouw was het nog wel te 
verdedigen – al waren haar gedichten ook toen al op de rand van het toelaatbare
geweest – maar een oude vrouw die liefdesgedichten schreef, dat was ronduit bespot-
telijk. En als ze dat zelf niet zo voelde, zouden anderen het haar wel laten merken.

Hoe anders was dat geweest in haar jeugd. Ook toen was dichten niet gebruikelijk
voor een jong meisje, zeker niet de erotisch getinte poëzie die zij schreef. Een meisje
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van haar stand hoorde kuis te zijn, zo niet in haar daden en gedachten, dan toch in
ieder geval in haar woorden. Alles draaide om een smetteloze reputatie; de uiterlijke
schijn was belangrijker dan het feitelijke gedrag. De leugenachtigheid en hypocrisie,
waartoe dit leidde, waren verstikkend en het was tegen deze verstikkende atmosfeer
van roddel en achterklap dat zij zich in haar opstandige jaren te weer had gesteld. In
haar gedichten was ze almachtig: ze kon zich laten gelden als een onafhankelijke
jonge vrouw, die uitdrukking gaf aan haar gevoelens van verliefdheid en passie voor
een jongeman die ze Cerinthus noemde. Met hem beleefde ze de verschillende stadia
van de dichterlijke liefdesaffaire: ziekte, een verjaardag, ontrouw, een dreigende schei-
ding en hereniging. En ze deed het open en bloot, dwars tegen de traditie in dat een
meisje alleen heimelijk gevoelens van liefde en verlangen mocht koesteren.
Natuurlijk was het allemaal fantasie; met haar werkelijke, nogal beschermde en beslo-
ten, leventje had het weinig te maken. Wel met de poëzie die ze las en bewonderde.

Dat soort subtiliteiten waren aan Rome echter niet besteed; de poëzie die ze
schreef was wel degelijk gevaarlijk voor haar goede naam. Gedichten als de hare werden
meestal letterlijk genomen en heel Rome giste naar de persoon achter Cerinthus. De
invloed van haar oom, Messalla, redde haar reputatie. Hij onderkende als eerste de
kwaliteit van haar gedichten en zorgde dat ze gelezen werden door kenners, dichters
en literaire amateurs uit zijn uitgebreide vriendenkring. Zij waardeerden haar gedichten
om het literaire spel dat zij speelde met de dichterlijke traditie. Dit leverde haar de
roem op die ze voor haar gedichten zocht en fier tekende ze haar gedichten met haar
aristocratische naam: Servius’ dochter Sulpicia. Nu was het ongewone verschijnsel dat
de dichter een vrouw was ineens een voordeel: andere dichters bewonderden het
effect dat zij teweegbracht door de dichterlijke liefdesaffaire consequent vanuit het
standpunt van de vrouw te beschrijven. De telkens terugkerende thema’s: ontrouw
van de geliefde, een reis, een verjaardag en de innerlijke conflicten van de minnaar,
kregen onder haar pen een geheel nieuwe lading. Haar gedichten vonden navolging
en ze werd geprezen als ‘de tiende Muze’ en de ‘Romeinse Sappho’.

Eén gedicht kreeg niet de aandacht die het verdiende. Het was haar moeilijkste
gedicht, maar tevens haar dierbaarste: een gedicht waarin ze haar moeizame worste-
ling onder woorden trachtte te brengen tussen gevoel en moraal, tussen haar streven
naar openheid en de voor een meisje van haar stand vereiste heimelijkheid:

Moge ik nooit meer, mijn lief, voor jou zo’n brandende passie betekenen,
als ik, denk ik, enige dagen geleden geweest ben,

als ik, dwaas, in mijn hele jeugd iets gedaan heb,
waarvan ik – ik beken het – meer spijt heb gehad,

dan is het dat ik gisterennacht jou alleen heb gelaten,
omdat ik verlangde het vuur van mijn passie te verbergen.[2]
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Natuurlijk, Rome zag dit voor wat het in eerste oogopslag was: een keurig opge-
voed meisje, die ervoor terugschrok om de nacht met haar geliefde door te brengen.
Dat datzelfde meisje vervolgens in haar gedichten openlijk haar spijt betuigde over
haar ingetogen gedrag en daarmee indirect de heersende moraal aanviel, maakte haar
gedicht pikant. Maar Rome zag niet dat het werkelijke thema van haar gedichten niet
haar affaire met Cerinthus was, maar haar worsteling met fama. Fama was gevaarlijk
voor een vrouw van haar stand vanwege de drie zo verschillende aspecten ervan: roem,
roddel en reputatie. Roem had ze gezocht met de gedichten van haar jeugd, daarbij
roddel en een slechte reputatie trotserend. ‘Laten ze maar kletsen’, schreeuwden haar
gedichten, ‘ik ben het zat om mijn leven te laten leiden door wat anderen vinden’.
Maar met het klimmen der jaren werd haar reputatie belangrijker. Als moeder en
grootmoeder moest ze denken aan de belangen van haar kinderen en kleinkinderen.
Die zaten niet te wachten op een oma die het gesprek van de dag was in Rome.
Misschien was het niet toevallig dat de laatste woorden van het laatste gedicht dat zij
aan de openbaarheid had prijsgegeven luidden: ‘mijn passie te verbergen’. Dat was
wat ze sindsdien gedaan had; de gedichten die ze nog een enkele keer had geschreven
hield ze goed verborgen. Zelfs haar man en kinderen wisten er niets van. Tot haar
eigen verbazing moest ze constateren dat het fijnmazige web van gedragsregels, de
vele geboden en verboden voor de Romeinse matrona, haar uiteindelijk toch gevan-
gen had – en het vreemdste was dat ze het zelf in stand hield.
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ntiochië, 15 maart
Tijdens het consulaat van Gaius Julius Caesar en Lucius Aemilius Paullus

Gaius Caesar groet zijn broer Lucius 

Ik had het me zo anders voorgesteld, Lucius. Of liever (tegenover jou wil ik me niet
flinker voordoen dan ik ben), het is me tot nu toe allemaal zwaar tegengevallen. Ik word
er soms ziek van. Al dat gekonkel om me heen, al dat gehuichel, al die zogenaamd
goed bedoelde raadgevingen van Marcus Lollius en consorten – grote goden, wat haat
ik die Lollius. Je zal maar met zo’n adviseur zijn opgescheept. De man is echt een
gevaarlijke intrigant. En hij is zo corrupt als wat, dat heb ik al wel gemerkt. Volgens
mij komt het daardoor dat er geen schot in de zaak zit. We hadden met hulp van de
goden de Parthen toch allang mores kunnen leren.

Wat me overigens nog het meest dwars zit is dit: ik heb het gevoel dat er van alles
buiten mij om gebeurt. Allerlei zaken hoor ik pas, nadat ze al zijn beklonken. Van
mij, een kleinzoon van Augustus nota bene, opperbevelhebber van de strijdkrachten
in het oosten en dit jaar consul bovendien, trekken sommige mensen (Lollius voorop)
zich geen snars aan. Niet dat ze het openlijk zeggen natuurlijk. Dat kun je net denken.
Maar ze behandelen me vaak als de eerste de beste recruut die van het krijgsbedrijf
geen enkel verstand heeft. Alsof ik niet net een veldtocht in Arabia Petraea achter de
rug heb. En alsof Augustus zelf niet pas twintig was, toen hij aan het hoofd van een
leger kwam te staan om de moord op Caesar te wreken – ja, inderdaad, het zal je niet
zijn ontgaan: het is vandaag de idus van maart; vijfenveertig jaar geleden werd onze
illustere voorvader vermoord en begon de burgeroorlog die uiteindelijk zou leiden tot
wat grootvader zo fraai ‘het herstel van de Republiek’ heeft genoemd.

Wat zeg je? Vind je dat ik me niet zo moet opwinden? Jij hebt gemakkelijk praten.
Als jij hier in Antiochië maanden zou moeten wachten tot je eindelijk in actie kon
komen, dan zou ook jouw bloed gaan koken, al ben je, toegegeven, wat bezadigder
dan ik. Maar vooruit, ik zal proberen me minder druk te maken. Wie weet trouwens
of tegen de tijd dat jij dit epistel onder ogen krijgt de situatie niet is veranderd. Aan
mij zal het niet liggen, dat garandeer ik je. Ik zal Lollius wel eens laten zien wie hier
de baas is: ik ben van plan, als de goden het toestaan, volgende week mijn troepen in
de richting van de Eufraat op te laten trekken.

Beloof me intussen één ding: laat de inhoud van deze brief (ik heb hem dit keer
eigenhandig geschreven) tussen jou en mij blijven. Zorg er vooral ook voor dat groot-
vader niet merkt dat ik het af en toe niet meer zie zitten. Je weet hoe hij is. Straks
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krijg jij anders nog zijn woedeuitbarsting over je heen. Ik hoor het hem al zeggen:
‘Heb ik, bij Jupiter, daarvoor al die moeite gedaan? Beseft Gaius niet hoeveel tegen-
stand ik moest overwinnen om hem op zijn leeftijd dit commando te bezorgen?
Snapt hij nou echt niet dat onze vijanden niets liever zouden willen dan dat hij zijn
missie door een overijlde actie verknoeit? Waarom heeft die jongen toch niet wat meer
geduld?’. Enzovoort, enzovoort. En dan zou onvermijdelijk het ‘haast je langzaam’
komen, dat ligt hem nu eenmaal in de mond bestorven. Of, irritanter nog, hij zou
zeggen dat ik een aardje naar mijn moeder heb.....

Wanneer heb jij voor het laatst iets uit Pandateria vernomen? Maar nee, zeg maar
niks, ik wil over Julia en haar vervloekte ballingschap niets horen. Ik betreur het nu al
dat ik überhaupt het woord moeder heb laten vallen. Je hoeft me over dat mens niets
te schrijven, want ik heb werkelijk geen enkele belangstelling meer voor wat ze doet
of laat. Voor mijn part crepeert ze daar op dat eiland en zie ik die hoer (het spijt me dat
ik het zeggen moet) nooit meer terug. Wist jij overigens dat ze ook nog in bed heeft
gelegen met Appius Claudius Pulcher? Je houdt het toch niet voor mogelijk! Dat
Tiberius zich niet eerder van haar heeft laten scheiden is nog een wonder. Als Livilla
alleen maar zou dénken wat Julia heeft gedaan, zou ik haar meteen het huis uit trappen.

Over Tiberius gesproken, je herinnert je natuurlijk van een van mijn vorige brie-
ven dat ik deze man, die wij onze stiefvader moeten noemen, nog niet zo lang geleden
op Samos heb ontmoet. Hij was, toen ik van Athene naar Antiochië onderweg was,
speciaal om mij te zien van Rhodos naar Samos gekomen – zei hij, de huichelaar (en
zo heb ik het jou indertijd ook geschreven). Nou, geloof er maar niks van. Het ging
hem er helemaal niet om mij te ontmoeten. Hoe ik zo stom kon zijn om dat ook
maar een moment te denken, is me achteraf een raadsel. Veel heeft Tiberius zich
immers nooit aan jou of mij gelegen laten liggen, om van onze zusters en jongste
broer maar te zwijgen. Wat hij dan wel op Samos te zoeken had? Privé-genoegens,
om het netjes en in één woord uit te drukken (ik ga af op wat onze man op Rhodos
mij heeft bericht, en je weet dat zijn rapporten tot nu toe altijd betrouwbaar zijn
gebleken). Ik zal je de details besparen. ‘Een brief bloost niet’, hield onze leermeester
Flaccus ons altijd voor met een citaat van zijn lievelingsauteur, maar er zijn grenzen.
Neem van mij in ieder geval maar aan dat de verhalen die over Tiberius’ perversitei-
ten de ronde doen, op waarheid berusten.

Volgende week is het zover, dan trek ik oostwaarts. Eerst gaat de tocht naar
Litarba, vervolgens, via Beroea en Batnae, naar Hierapolis – ik heb de route zorgvuldig
uitgestippeld. Van Hierapolis is het niet ver meer tot de Eufraat. Daar begint de tweede
fase van mijn expeditie. Op een eiland in de rivier zal ik een onderhoud hebben met
de Parthische koning over de kwestie Armenië. Tenminste, dat is de bedoeling. Je
weet het met de Parthen maar nooit. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat deze
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afspraak kon worden gemaakt? Het zijn overigens bespottelijke eisen die de barbaren
stellen. Dachten ze nu heus dat zij en niet wij uitmaken wie op de Armeense troon
komt te zitten? Enfin, ze krijgen nog een laatste kans. Grootvader zal me niet kunnen
verwijten dat ik niet alle diplomatieke middelen heb aangewend om te proberen hen
tot rede te brengen. Maar daarna? Dan zullen de barbaren merken wat een Romeins
leger onder Gaius Julius Caesar vermag. Als de goden het willen, natuurlijk.

Goed Lucius, dat was het voor deze keer. Of nee, er is toch nog één ding. Ik had
het eigenlijk voor me willen houden, maar ik moet het aan iemand kwijt. Aan wie kan
dat beter dan aan jou, mijn broer en tegelijk mijn beste vriend? Het gaat hierom: sinds
de dag dat ik consul ben, gebeuren er vreemde dingen. Het begon ermee dat op die
eerste januari, toen ik de trappen van de tempel van Tyche beklom, een priester in
mijn gezelschap struikelde, viel en vervolgens dood bleef liggen. Kort daarna stierf,
ook volkomen onverwacht, Quintus Lentulus Spinther. En alsof dat nog niet genoeg
was: ook Antipater is dood, de dichter. Toeval, dit alles? Ik help het je hopen, maar ik
ben er niet helemaal gerust op. En er is meer. Het raadplegen van de ingewanden van
de offerdieren levert de laatste maanden meestal pas bij de derde of vierde keer een
gunstig resultaat op, en ik word gekweld door bizarre dromen (waarin, je zult het niet
geloven, Julia mij geregeld lastig valt).

Maar laat ik niet in mineur eindigen. Binnenkort, als Antiochië eenmaal achter
mij ligt, zal alles vast beter gaan. Ik voel me trouwens al flink opgelucht, nu ik dit ein-
delijk eens aan iemand heb kunnen vertellen. Vale bene, Gaius.
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Trimeri, ante diem XIII Kalendas Maias, Anno ab urbe condita DCCLXIV.

Iulia aan haar moeder Iulia

Lieve moeder,

Eindelijk heb ik de gelegenheid je eens uitvoerig te schrijven, want Publius zit lekker
te werken. Hij heeft zich pontificaal op het terras geïnstalleerd. Vanaf zijn ligbed onder
het zonnescherm dicteert hij verzen aan onze schrijfslaaf. Af en toe hoor ik hem om
een beker wijn of een boekrol vragen. Hij is kennelijk goed op dreef, want soms hoor
ik hem gniffelen. Net  mompelde hij: ‘Dat kan de ouwe in zijn zak steken.’ Welke
steek onder water deelt hij nu weer uit? Ik hoor het straks wel, want Publius leest
altijd na het eten voor wat hij overdag heeft geschreven. Pas met dat toetje is de maal-
tijd compleet. Volgens hem betekent ons spreekwoord ‘Ab ovo usque ad mala’ dan
ook niet ‘van het ei tot de appelen’, maar ‘tot het kwaad’. Want malicieus is hij in zijn
nieuwe gedichten.

Het heeft wel even geduurd voordat die lieve Publius zijn ritme vond. Geen
wonder natuurlijk. Ook een minder gevoelig mens had er moeite mee gehad om zo’n
dreun te verwerken. Het is ook niet niks: de ene dag ben je Romes populairste dichter,
de volgende dag word je van je voetstuk geschopt door de Vorst der Burgerij, die
opeens de Cato gaat uithangen. Dat heb je met die bejaarde heren. Het is gewoon de
kift. Nu ze zelf niet meer de sport kunnen bedrijven, gaan ze zich met de regels
bemoeien. Alsof de ouwe heer zelf zo’n lekkere jongen was. Weet je wat Marcus
Antonius hem indertijd schreef, toen grootvader hem zijn relatie met Cleopatra onder
de neus wreef? ‘Waar wind je je opeens over op? Dat ik het met een koningin doe? Ze
is nota bene mijn wettige vrouw. En het is niet nu dat ik daarmee begonnen ben,
maar al negen jaar geleden. Trouwens heb jij genoeg aan jouw Livia? Ik hoop dat je,
als je deze brief leest, het al hebt gedaan met Tertulla of Terentilla of Rufilla of Salvia
Titisenia of met allemaal achter elkaar. Wat doet het er toe bij wie je hem erin hangt?’
Toen kon grootvader de zon nog in het water zien schijnen. Iedereen wist toch dat
geen vrouw voor hem veilig was. Jouw moeder Scribonia mocht er niets van zeggen.
Toen zij een keertje vond dat een nieuw mokkel iets te veel noten op haar zang had,
kreeg ze meteen de bons. Dan wist haar opvolgster Livia beter wat ‘haar’ man nodig
had. Toen het ontmaagden van jonge meisjes zijn hobby werd, zorgde zij gedienstig
voor de constante aanvoer van nieuw materiaal. Nou ja, ik hoef jou niet te vertellen
wat zich allemaal op de Palatijn afspeelde. 
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Terwijl wij zedig aan het weefgetouw zaten, hebben we heel wat gezien. Wat een
poppenkast was dat handwerk, hè? Terwijl mijnheer de beest uithing, moesten jij en
ik de Romeinse modelvrouw spelen en voor de heer des huizes toga’s maken. Als het
aan hem had gelegen, zou ons grafschrift luiden: ‘Zij spon wol en hoedde het huis.’
Het kan mij niet schelen wat er op mijn graf staat. Jou soms wel? Wat doet het ertoe
dat we geen plaatsje krijgen in dat megalomane mausoleum van hem? Als we dood
zijn, deert niets ons. Hoe zegt Epicurus het ook weer? ‘Als wij er zijn, is de dood er
niet en als de dood er is, zijn wij er niet.’

Het heeft wel een tijdje geduurd voordat wij die levensles geleerd hadden, niet?
Wat hebben we met ons laten sollen. Jij was nog geen twee toen je al verloofd was
met een jongetje van tien. Het leek grootvader politiek wel verstandig om jou alvast
aan het zoontje van Marcus Antonius te koppelen. Zeven jaar later werd die Antyllus
op bevel van zijn ‘schoonvader’ afgemaakt. Toen je vijftien was, moest je trouwen met
je neefje Marcellus. Die had ook al een verloving achter de rug. Met zijn negentien
jaar moet het een geweldige kwal geweest zijn. Je moet enorm opgelucht zijn geweest
dat hij gauw naar de onderwereld ging, zodat Vergilius Anchises nog kon laten kermen:
‘Arme jongen, kon je het wrede lot maar verbreken! Jij zult Marcellus zijn. O, breng
mij handenvol lelies, ik wil purperen bloemen strooien, dan kan ik de ziel van mijn
nazaat tenminste daarmee bedenken, mij kwijtend van een ijdele plicht.’ En toen kwam
Agrippa. Die liet zich die kans niet ontgaan. Zonder pardon zette hij zijn Marcella
aan de kant. Het enig kind van de Princeps, een weduwe van zestien, was nu eenmaal
een betere partij dan een nicht. Je moet me toch eens schrijven hoe het was om te
trouwen met een man die je vader had kunnen zijn. Hij was al eenenveertig! Geen
wonder dat ze dachten dat jij je gerief buitenshuis zocht. Maar zo slecht kan dat
huwelijk niet geweest zijn. Binnen drie jaar had je al twee kinderen, Gaius en mij.
Later kwamen er nog drie, allemaal kleine Agrippaatjes, zodat je vader zich schaamde
ooit te hebben gedacht dat je vreemd ging. Maar zelfs die kinderrijkdom wist het rod-
delcircuit nog smerig uit te leggen. Je zou met opzet voortdurend zwanger zijn
geweest om lekker je gang te kunnen gaan. Jij zou gezegd hebben: ‘Ik neem alleen
met vol ruim een passagier aan boord.’ Met achtentwintig was je alweer weduwe.
Toen zag Livia haar kans schoon. Nu kon Augustus niet langer om haar oudste zoon
heen. Tiberius zelf had niets te zeggen. Hij moest eenvoudig scheiden van zijn geliefde
Vipsania. Toen hij haar later toevallig op straat tegenkwam, kwamen de tranen in zijn
ogen. Voortaan werd zij uit zijn buurt gehouden. Hoe hebben Tiberius en jij tegen
elkaar aangekeken? Jullie waren niet meer dan pionnen van jullie ouders.

Het schijnt dat jullie het toch serieus met elkaar geprobeerd hebben. Tenslotte
was hij voor jou de springplank naar de positie van first lady. Maar zo’n norse,
gefrustreerde figuur als Tiberius was natuurlijk niets voor jou. Vijf jaar later was voor
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jou de maat vol. Opeens had Augustus weer een echte Iulius ter beschikking, jouw
zoon Gaius, die hij je al had afgenomen toen hij drie jaar was. Mokkend trok die fijne
echtgenoot van jou zich terug op Rhodos. Jouw wereld lag aan scherven. Je betekende
niets meer zonder man en zonder je zoons, die allemaal door Augustus en Livia
waren geadopteerd. Pas drieëndertig was je, toen je weer weduwe werd, alleen dit
keer in onbestorven vorm. Je was een prachtige, rijpe vrouw en je wist wat je wilde.
En er zijn altijd mannen genoeg die het met een gescheiden prinses willen aanleg-
gen. Je had ze voor het uitkiezen. Als ik de lijstjes die circuleren, moet geloven, heb je
geen nacht stilgelegen. Oude en nieuwe adel verdrong zich in jouw salon. Daar leefde
nog de geest van de republikeinse libertas, of beter het libertinisme: alles moest kun-
nen. Onze dichter vond er het ideale gehoor om het concept van zijn Ars Amatoria
aan voor te dragen. Misschien was het beter geweest als er meer echte kerels onder
die levensgenieters waren geweest. Ze vonden het prachtig dat het pact dat zij hadden
gesloten, werd bezegeld door een omhelzing van jou. De plaats was veelbetekenend:
de voet van het podium van het vrije woord, de rostra. Maar toen het op daden aan-
kwam, waren zij nergens. Ze lieten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden.
Jij had niemand om op terug te vallen, zodat Augustus met je kon doen wat hij wilde.
Namens Tiberius stuurde hij de scheidingsbrief en verbande jou naar het eilandje
Pandateria. Vandaar kon je alleen bij helder weer de kust van Campanië zien. Na vijf
harde jaren mocht je gelukkig naar Rhegium. Je bent daar natuurlijk beperkt in je
bewegingsvrijheid, maar als vijftigjarige kun je terugkijken op een rijk leven. Ik ben
alleen bang voor de dag dat Tiberius de macht in handen krijgt; hij heeft niet alleen
het geheugen, maar ook het gemoed van een olifant.

Tien jaar na jouw verbanning was het mijn beurt om een eilandje op te zoeken.
Straks komt de ouwe nog eilanden tekort voor al zijn slachtoffers. Het was natuurlijk
ook stom van mij om het zo openlijk met Silanus te houden. Maar ik had niemand
meer toen Augustus mijn man verbande; hij had weer eens een samenzwering ont-
maskerd. Ik was pas zeventien, moeder, veel jonger dan jij toen Tiberius jou liet stik-
ken. En in de tien jaar sinds jij werd weggestuurd, is de Nieuwe Preutsheid nog sterker
geworden. Vijfentwintig jaar geleden leek de Lex Iulia inzake echtbreuk niets meer
dan een goede grap. Maar het lachen is ons wel vergaan. De enige troost is dat we niet
helemaal alleen staan. Ook onze dichter heeft de tegenwind gevoeld. Onverdroten
publiceerde hij een jaar na jouw vertrek zijn Ars Amatoria. Toen was er nog steeds een
publiek voor. Maar nu wordt het werkje alleen onder de toonbank verkocht. De dichter
verstond niet de geest van de tijd en ging rustig door met het maken van frivole verzen.
Zo schreef hij een charmant gedichtje, nadat hij mij in de armen van Silanus had
aangetroffen. Zo grootvader, zo kleindochter, luidde de boodschap ongeveer. Augustus
kon er de lol niet van inzien. Hij beschouwde het carmen Iulium als een ernstige

87

h
erm

en
evs lxxii/ii

De Juliaanse tijd

h
erm

en
evs lxxii/ii



misstap, een error. Ovidius had zijn mond moeten houden over wat hij gezien had.
Tot onze ontzetting werd hij naar de verste uithoek van de wereld verbannen, naar
Tomi. Heb jij wel eens van die plaats gehoord? Het schijnt een gat aan de Zwarte Zee
te zijn. 

Een paar maanden later was het mijn beurt. Toch wel enigszins aangeslagen ging
ik aan boord van het schip dat mij naar Trimerus bracht. Raad eens wie mij aan de
haven daar stond op te wachten? Publius Ovidius Naso! Wat was het geval? Augustus
had een wrede grap met onze dichter uitgehaald. Toen Publius zogenaamd op weg
was naar het verre oosten, maakte het schip een tussenlanding. Toen overhandigde de
centurio die de leiding had een brief van Augustus: ‘Aan Publius Ovidius Naso. Nu
heb ik jou te pakken. Je dacht naar Tomi te gaan, maar je blijft op Trimerus. Ik stuur
je die etterbuil van een kleindochter ook nog op je dak. Er is erger gezelschap denk-
baar, niet? Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden. Niemand mag weten dat je
niet in Tomi, maar op een eiland voor de Italische kust bent. Over enige tijd geef ik
weer eens een staaltje van mijn clementie ten beste: dan roep ik jou uit ballingschap
terug. Je moet mijn genade natuurlijk wel verdienen. Ik wil mij zogenaamd laten ver-
murwen door jouw smeekgedichten. Iedere maand verwacht ik een nieuwe aflevering.
De centurio die jou deze instructie overhandigt, komt telkens op de Kalenden jouw
nieuwe product ophalen. Als ik niet tevreden ben, mag je alsnog doorreizen naar de
grens.’

Toen ik arriveerde, had Publius nog geen letter op papier gekregen. Hij was
kapot van deze gewetenloze opdracht. De hand die hem geslagen had, moest hij nog
likken ook. ‘Dan ga ik nog liever naar Tomi,’ riep hij uit, maar hij geloofde zijn eigen
woorden niet. Zuchtend zette hij zich aan het werk. Af en toe sprong hij op, wierp
een schrijftafel tegen de grond en vloekte. Maar gaandeweg bedaarde hij. De glinste-
ring in zijn oog verried dat hij de toon had gevonden: ‘Laten we de bedrieger bedrie-
gen. Ik zal jammeren en smeken, maar zo overdreven dat Augustus niet weet wat hij
ermee aan moet. Mijn lezers zullen als goede verstaanders wel begrijpen dat ik een
nieuwe speeltuin heb gevonden, het klaagdicht. Geen mens zal serieus nemen wat ik
over mijn buren in Tomi schrijf: 

IJspegels doen hun haren rinkelen, hun ruige
Berijpte baard blinkt door een witte sprei.
De open wijn staat stijf en houdt de vorm der kruiken,
Geen teugen, maar brokstukken drinken zij.

Schaterlachend leest hij mij dagelijks zijn nieuwe vondsten voor. Zo zet hij in zijn
gedichten de poolster in het zenit. Hij maakt zogenaamd een tochtje over de toege-

88

De Juliaanse tijd



vroren zee. Moet je je voorstellen: ijs in de Zwarte Zee! Dan weer zuigt hij een etymo-
logie uit zijn duim: ‘Tomi’ leidt hij af van het Griekse werkwoord temno, snijden,
want hier zou Medea haar broertje aan stukken hebben gesneden. In Rome lachen de
kenners zich een rolberoerte om zijn speelse fantasieën. Augustus weet met zijn
figuur geen raad. ‘Nou ja,’ zegt Publius, ‘dan laat hij me maar hier. Ik zit hier best bij
jou.’ Hij is alleen bang dat latere generaties zijn Tristia serieus zullen nemen. Nou ja,
er zullen altijd wel lezers zijn die een literair spel doorzien.

Al met al zijn we er niet slecht aan toe. Onze literaire salon is klein, maar fijn.
Publius weet een vrouw te geven wat ze nodig heeft. Het stemt ons alleen weemoedig
dat we te laat zijn geboren. In wat voor tijd zijn wij terechtgekomen? Straks komen er
nog predikers die beweren dat je je schuldig moet voelen als je toegeeft aan je lusten.
Waar heb je lusten anders voor dan om eraan toe te geven? Soms, moeder, ben ik
bang voor de nieuwe orde waarvan Vergilius in de vierde Ecloga spreekt: ‘Novus ordo
nascitur...’ Ja, ja, maar is er nog plaats voor genot in de Juliaanse era?

Je Iulia.
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Hieronder geven de auteurs aan op welke gegevens zij hun verhalen gebaseerd hebben.

eric m. moormann, Offerte aan Marcus Agrippa Minor
Deze toelichting bij een helaas verloren gegane offerte is geschreven door de ons vrij-
wel geheel onbekende Ludius (of zoals in bepaalde handschriften: Studius) van wie
C. Plinius Secundus in zijn Naturalis Historia 35, 116–117 vertelt dat hij het landschap
zou hebben uitgevonden in de tijd van Augustus (in de toelichting is dit ten dele in de
alinea ‘Het is mijn bedoeling’ als eigen tekst van Ludius overgenomen). Een tweede
‘ware’ element is de kritiek van Vitruvius in De architectura VII, 5. 3 op de vormen van
schilderkunst in zijn tijd die wij als de zogeheten Derde Stijl kennen en die de tijd
van Augustus mooi weerspiegelen. Als voorbeeld gebruik ik de zogenaamde Villa
della Farnesina, opgegraven rond 1870 in de tuin van de Villa Farnesina in het
Romeinse Trastevere, die schilderingen bevat met landschapselementen zoals beschre-
ven. Deze is wel verbonden met Augustus’ oude vriend Marcus Agrippa die in 12 v.Chr.
is overleden; de geadresseerde is een neef.

fik meijer, De kindermoord in Bethlehem
De kindermoord in Bethlehem wordt beschreven door de evangelist Mattheüs (2:1–22).
Het is de enige uitvoerige informatie die er in het Nieuwe Testament over Herodes de
Grote te vinden is. Verder wordt Herodes alleen nog genoemd in Lucas 1:5 en in
Handelingen van de Apostelen 23:35. De historicus Flavius Josephus heeft heel veel
over Herodes' wandaden te melden, zowel in Boek I van De Joodse Oorlog als in Boek
XIV tot XVII van De Oude Geschiedenis van de Joden, maar hij spreekt met geen woord
over de kindermoord. Gezien de vele misdaden die Herodes heeft gepleegd, is het
zeer goed denkbaar dat hij ook de kindermoord op zijn geweten heeft.

hetty van rooijen-dijkman, Livius op leeftijd
Dat Augustus Livius een ‘Pompeiaan’ noemde, is te lezen bij Tacitus Annales 4. 34. 4.
Bij Seneca Rhetor Controversiae 10, prooemium 2, staan enkele gegevens over Livius’
zoons, dochter en schoonzoon. Livius verzucht in boek 26 (22. 15) dat ouders niets
meer over hun kinderen te vertellen hebben.
Feiten over Augustus en Claudius zijn onder andere ontleend aan Suetonius’ biografieën. 
Livius’ werk zou uiteindelijk 142 boeken omvatten, waarvan alleen de boeken 1–10 en
31–45 bewaard zijn. De boeken 121–142, die de tijd van Octavianus Augustus behan-
delden, verschenen na Augustus’ dood.
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hella s. haasse, Een kruik uit Arelate
In het Musée de l’ Arles Antique is een fragment te zien van een marmeren stèle voor
Aulus Annius Camars, succesvol Gallo-Romeins zakenman en politicus, promotor
van atletiek-wedstrijden. Men brengt zijn naam in verband met de Camargue.
Uit de catalogus-tekst bij de collectie amforen: ‘... zij dienden wel als goedkope graf-
urnen voor de allerarmsten, meestal om er de as van een kind in te bergen’.

henk van gessel, Even een luchtje scheppen
De woorden die ik Papirius Fabianus in de mond leg, zijn afkomstig uit een fragment
dat is overgeleverd bij Seneca Rhetor (Controversiae 2, 1, 10–13). Voor de tekst heb ik
mij gebaseerd op de weergave in A.D. Leeman, Orationis Ratio I Amsterdam 1963,
261–263. Gedachtengoed van Papirius Fabianus is ook terug te vinden bij Seneca,
Epistulae ad Lucilium, Ep. 100. Opmerkingen over de cloaca maxima zijn gebaseerd op
Plinius Maior (Naturalis Historia, 36, 104–106; 108) en Vitruvius (De Architectura
II. 7, 2). Suetonius (Divus Augustus, 25, 87) vermeldt enige veelvuldig door Augustus
gebezigde uitdrukkingen. 

stefan van den broeck, Een brief van Aulus Cremutius Cordus
De antieke bronnen over Cremutius Cordus zijn schaars. Naast de in de inleiding
aangehaalde werken van Seneca Rhetor (Suasoria VI) en de filosoof Seneca
(Consolatio ad Marciam) is mij enkel nog een vermelding in de Annales van Tacitus
(IV, 34, 35) bekend, waarin deze de waarlijk stoïcijnse dood van Cremutius beschrijft.

wolther kassies, Twee vragen aan de rabbi
Ik heb mij onder meer laten inlichten en inspireren door P.W. van der Horst, De
onbekende god. Essays over de joodse en hellenistische achtergrond van het vroege christen-
dom, Utrecht 1988, in het bijzonder het eerste essay (9–36) dat gewijd is aan de
bekende inscriptie op het Atheense altaar in Handelingen 17; door H. Polano, The
Talmud, selections from its commentaries, teachings, poetry and legends, Londen 1978 en
door George Foot Moore, Judaism in the first centuries of the Christian Era; The age of
the Tannaim, Cambridge 1946. In de laatste twee boeken vindt men verschillende
historische en minder historische anekdotes over Rabbi Hillel weergegeven. Enkele
daarvan zijn in het verhaal gebruikt. Volledigheidshalve zij vermeld dat het niet
geheel vaststaat dat de rabbi aan het begin van onze jaartelling nog in leven was.

marietje d’hane-scheltema, Dagboekfragmenten van Publius Ovidius Naso
De ‘Dagboekfragmenten van Publius Ovidius Naso’ zijn uitgekozen en verzorgd door
Marietje d’Hane-Scheltema. De vertaling is in proza; de oorspronkelijke tekst, die
slechts mediamiek is overgeleverd, is opgetekend in hexameters, aangezien alles wat
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Ovidius schreef vanzelf een vers werd (Tristia IV, 10,26). Citaten en bronnen, die in
deze keuzes voorkomen, zijn in chronologische volgorde te vinden in: Ars Amandi
III, 812; Ars Amandi II, 21–96; Metam. VIII, 183–235, spec. 232–233; Tristia IV, 10, 3;
Metam. I, 5–7; Vergilius Aeneis XII, 754; Metam. I, 535–536; Metam. II 328, en in
Ovidius’ biografische gedicht Tristia IV, 10.

piet gerbrandy, Hostia groet haar vriend Ovidius
Bronnen: De elegieën van Propertius, met name I. 3, 21, 22, II. 22–24, 26, 28, III. 25,
IV. 7, 8; Ovidius Ars Amatoria (met name III. 536), Remedia Amoris en Tristia;
Catullus. 
Of Cynthia een rijke courtisane, dan wel een gehuwde matrone was, is omstreden.
Ook de geboortedatum van Propertius is onbekend. De naam Hostia (volgens
Apuleius de echte naam van Cynthia) betekent ‘offerdier’, ‘Cynthia’ is een epitheton
van Artemis.

wim verbaal, Hemel boven Rhodos
Het gegeven is geïnspireerd op Tacitus, Annales VI 21.

vincent hunink, Bericht van het front
De afgedrukte soldatenbrief is een product van de fantasie. Er is geen specifieke bron
voor de tekst, maar in algemene zin is inspiratie opgedaan bij de Romeinse geschied-
schrijvers, in combinatie met archeologische studies als Harry van Enckevort en Katja
Zee, Het Kops plateau. Prehistorische grafheuvels en een Romeinse legerplaats in
Nijmegen, Abcoude 19992.

rudi van der paardt, Uit het dagboek van Gaius Petronius Equester
De voorkomende namen zijn deels ontleend aan antieke auteurs, deels fictief (soms
met een knipoog naar de contemporaine werkelijkheid).
Valgius en Censorinus worden genoemd door Horatius in zijn Oden (resp. II 9, 5 en
IV 8, 2); de Sosii worden vermeld in Ep. I 20, 2 en Ars Poet. 345. De antifrastische
Babulus komt uit Apuleius Met. IV 14. Dat Doris (bekende hetaere-naam) wordt tot
Chloris is geheel volgens de ‘wet van Bentley’: de naam van een fictief personage is
metrisch equivalent aan die van de reële persoon die wordt bedoeld.
De woorden Odi et amo en excrucior vormen begin en eind van Catullus’ befaamde
distichon (c. 85). De ‘blonde Tiber’ stamt uit Horatius Od. I 8, 8; cf. de Engelse com-
mentator Page ad loc.: ‘A plunge in the Tiber concluded the daily exercise’.
De theorie over de ‘kruising van genres’, die de Met. zouden vertonen, is in werkelijk-
heid van W. Kroll. De overeenkomsten tussen Catullus c. 51 en Horatius Oden I 22
(Lalage), alsmede die tussen de otium-strofe van Catullus 51 en Oden II 16, zijn zo evi-
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dent, dat de gebruikelijke opvatting dat ‘Horatius niets van Catullus hebben moest’
danig moet worden genuanceerd. Dat deed ik zelf al in ‘Catullus en Horatius’,
Hermeneus 40 (1969) 287–296.

manfred horstmanshoff, Antiochis
In het stadje Tlos in het Klein-Aziatische Lycië, de zuidwestpunt van het huidige
Turkije, is een inscriptie gevonden daterend uit de 1ste eeuw n.Chr. met de volgende
tekst: ‘Antiochis, dochter van Diodotos uit Tlos, van wier bekwaamheid in de genees-
kunde de raad en het volk van Tlos getuigenis hebben afgelegd, heeft dit beeld op
eigen kosten opgericht.’ Met dank aan Johan Strubbe.

emily hemelrijk, Roem, roddel en reputatie
Uitgangspunt voor deze fantasie over Sulpicia vormt de behandeling van haar gedich-
ten door Hemelrijk, E.A. (1999) Matrona docta. Educated women in the Roman élite
from Cornelia to Julia Domna, Londen: Routledge pp. 151–160. Van beide in het ver-
haal voorkomende gedichten volgt hier de Latijnse tekst:

[1]. Sulpicia [Tib.] 3. 13:

Tandem venit amor, qualem texisse pudori
quam nudasse alicui sit mihi fama magis.

Exorata meis illum Cytherea Camenis 
attulit in nostrum deposuitque sinum.

Exsolvit promissa Venus: mea gaudia narret,
dicetur si quis non habuisse sua.

Non ego signatis quicquam mandare tabellis, 
ne legat id nemo quam meus ante, velim, 

Sed peccasse iuvat, vultus componere famae 
taedet: cum digno digna fuisse ferar.

[2]. Sulpicia [Tib.] 3. 18:

Ne tibi sim, mea lux, aeque iam fervida cura,
ac videor paucos ante fuisse dies,

Si quicquam tota commisi stulta iuventa,
cuius me fatear paenituisse magis,

Hesterna quam te solum quod nocte reliqui,
ardorem cupiens dissimulare meum. 
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hans teitler, De Armeense kwestie
De beide broers zouden elkaar niet weerzien. Lucius stierf in 2 n.Chr.; Gaius, gewond
geraakt bij zijn Parthische veldtocht, is van zijn verwondingen niet meer hersteld. Hij
stierf uiteindelijk in 4 n.Chr.
Lectuur van onder andere de volgende passages heeft geïnspireerd tot het schrijven
van de brief: Anthologia Palatina 9. 59 en 9. 297; Cassius Dio 55. 9. 1 e.v.; Corpus
Inscriptionum Latinarum 6. 884 en 11. 1421; Aulus Gellius 15. 7. 3; Ovidius, Ars
Amandi 1. 177 e.v.; Plinius, Naturalis Historia 9. 118; Suetonius, Leven van Augustus
(passim) en Leven van Tiberius 12 en 13; Suetonius, Over grammatici 17. 2; Velleius
Paterculus 2. 101–102.

anton van hooff, De Juliaanse tijd
Voor het verhaal is geput uit: Suetonius Vita Augusti (waarin ook de ruwe taal van
Marcus Antonius aan Octavianus over diens seksuele escapades), Tacitus Annales en
Ovidius Tristia.

Net als in de verhalen van de auteurs speelt fictie in de illustraties van mirjam vissers
de hoofdrol.
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