
n het corpus brieven van Plinius de Jongere zijn de vrouwen redelijk dun gezaaid.

Als we ep. III, 10 (gericht aan Vestricius Spurinna en diens echtgenote Cottia)

niet in aanmerking nemen, zijn slechts negen brieven (op de 247 die Plinius zelf

publiceerde) bestemd voor vrouwen (3,6%) en onder de 102 verschillende bestemme-

lingen tellen we amper zes vrouwen (5,8%; vier van hen zijn dan nog naaste familie

van de schrijver). En nu we toch met cijfers bezig zijn: in het hele werk (boeken I–X)

worden 37 verschillende vrouwen genoemd tegenover 404 mannen. Daarnaast zijn

zeven brieven uitsluitend gewijd aan de portrettering van leden van het andere

geslacht.

Plinius’ brieven aan vrouwen1

Om met de echtgenotes van Plinius te beginnen: onze briefschrijver is vrij vroeg in

het huwelijk getreden. Dit mogen we concluderen uit de combinatie van twee brieven:

in ep. I, 18 (aan Suetonius Tranquillus) lezen we dat Plinius al een schoonmoeder

had toen hij nog een jong pleiter was en uit ep. V, 8 (aan Titinius Capito) blijkt dat hij

reeds op zijn negentiende jaar begon te pleiten. Van dit eerste huwelijk vernemen we

verder niets, we kennen ook de naam niet van de vrouw en weten zelfs niet zeker

wanneer de verbintenis is geëindigd. Gebeurde dit in 97 kort voor de aanval van Plinius

in de senaat op Publicius Certus door haar dood (cf. ep. IX, 13, 4: ‘hoewel ik toen

uiterst teneergeslagen was wegens het recente verlies van mijn vrouw’) of was intussen

voor deze datum al een tweede huwelijk gesloten? Feit is dat Plinius zelf in ep. X, 2, 2

(te dateren begin 98) spreekt van ‘mijn twee huwelijken’. Als hij zich tot deze twee

huwelijken heeft beperkt, moet hij dus kort na de de dood van zijn eerste vrouw en nog

voor 98 zijn gehuwd met Calpurnia (over wie wel wat valt te lezen in de verzameling

brieven). Niet iedereen is bereid dit huwelijk zo vroeg te dateren en dus spreken

sommigen van twee, anderen van drie huwelijken. Het enige duidelijke spoor van

Plinius’ huwelijksleven vóór Calpurnia in de Brieven blijkt nog schoonmoeder Pompeia

Celerina te zijn, met wie Plinius vriendschappelijk en ook zakelijk blijft omgaan. Eén

briefje in het eerste boek is aan haar gericht:

Van C. Plinius aan zijn schoonmoeder Pompeia Celerina (I, 4)2

Wat een overvloed aan voorzieningen in je villa’s te Ocricolum, Narnia, Carsulae,3 in die

van Perusia,4 te Narnia zelfs met klaarstaand bad als gevolg van mijn schrijven. Want

jouw brieven zijn niet meer nodig: die ene korte brief die je lang geleden verstuurde

volstaat. Bij Hercules, mijn bezittingen behoren mij minder toe dan de jouwe; toch is er

dit verschil, dat jouw mensen zich meer en beter inspannen voor mij dan mijn eigen
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personeel. Ditzelfde zul je misschien ondervinden, als je ooit op onze landgoederen

terecht komt. Dit wens ik echt, op de eerste plaats om je ook van ons comfort te laten

genieten net zoals wij dat kunnen van het jouwe; en tevens om mijn volk dan eindelijk

eens wakker te schudden, dat mij onbezorgd en haast onverschillig opwacht. Want

het dienstpersoneel van zachtmoedige meesters verliest geleidelijk zijn ontzag precies

door de dagelijkse sleur; door nieuwe omstandigheden worden zij geprikkeld en zij

spannen zich eerder in om de goedkeuring van hun meesters weg te dragen langs

anderen om dan via hen zelf. Het ga je goed.

Plinius mag dus vrij in haar luxueuze landgoederen logeren; verder rekent hij er stellig

op dat zij hem drie miljoen sestertiën zal lenen voor de eventuele aankoop van een

naburig landgoed te Tifernum Tiberinum (cf. ep. III, 19), hij verblijft ook nog in haar

landgoed te Alsium (cf. ep. VI, 10) en weet in Bithynië voor een van haar verwanten

een post (waarschijnlijk van militaire tribuun) te versieren (cf. ep. X, 51).

Zijn tweede (of derde) eega Calpurnia duikt geheel onverwacht op (nergens is er

tot dan sprake geweest van een nieuw huwelijk of een andere echtgenote) in de eerste

brief van boek IV, die gericht is aan haar grootvader L. Calpurnius Fabatus (ook voor

het eerst op deze plaats vermeld, al ontvangt hij verder nog acht brieven). We weten

dat hij een Romeins ridder was, die in 65 door Nero als medeplichtige werd

beschouwd in het proces tegen L. Junius Silanus en C. Cassius; uiteindelijk wist hij

zich toch aan vervolging te onttrekken (cf. Tacitus, Annales 16, 8), al betekende dit

natuurlijk wel het einde van zijn carrière. Plinius kondigt in deze brief aan dat hij

samen met Calpurnia spoedig naar Comum zal reizen om hem te bezoeken, zoals

Fabatus zelf heeft gevraagd (cf. ‘Cupis post longum tempus neptem tuam meque una

videre’; ‘Je verlangt om na lange tijd je kleinkind en mij nog eens samen te zien’). Het

is onmogelijk uit te maken hoeveel maanden of jaren de vage tijdsaanduiding ‘post

longum tempus’ beslaat en of hiermee precies de duur van het nieuw huwelijk wordt

aangegeven. In ieder geval dateren de brieven van boek IV volgens Sherwin-White5

grosso modo uit de periode 104–105. Een tweede brief uit hetzelfde boek (ep. IV, 19)

onhult ons echter al heel wat meer over deze nieuwe partner. Hij is gericht aan

Calpurnia Hispulla, dochter van Calpurnius Fabatus en tante van Calpurnia (haar

tweede naam ‘Hispulla’ doet vermoeden dat zij verwant is met de vrouw van Corellius

Rufus):

Van C. Plinius voor zijn dierbare Calpurnia Hispulla (IV, 19)

Jij bent een voorbeeld van genegenheid onder familieleden. Jij hield van je excellente

en lieve broer en die liefde was wederzijds, jij bemint zijn dochter alsof het jouw kind

is en bent haar niet enkel toegewijd als tante maar treedt zelfs in de plaats van haar
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gestorven vader. Daarom geloof ik vast dat het jou bijzonder veel plezier zal doen te

horen dat ze zich heeft ontwikkeld tot zo’n persoonlijkheid als haar vader, jij en haar

grootvader verdienen.

Zij is uiterst scherpzinnig en toch zeer ingetogen en door haar verliefdheid op

mij bewijst ze haar zuiver karakter. Daarbij komt dat onze relatie haar belangstelling

voor de letteren heeft gewekt. Zij is in het bezit van mijn werkjes, neemt ze voortdurend

ter hand en leert ze zelfs van buiten. Wanneer ze merkt dat ik moet pleiten, is ze een en

al bezorgdheid maar ook zeer opgelucht als het is afgelopen. Ze laat zich op de hoogte

brengen welke bijval, welk applaus ik heb geoogst, welk vonnis ik van de rechter kreeg

toegewezen. Als ik een voorlezing houd, zit ze vlakbij achter een gordijn met gretige

oren te luisteren naar het succes dat ik oogst. Zij maakt van mijn verzen zelfs liedjes

en begeleidt zich daarbij op de cither zonder hulp van een muziekleraar, maar gedreven

door genegenheid, de beste leraar die er is. 

Hierdoor weet ik bijna zeker dat onze goede verstandhouding zal blijven duren

en nog elke dag zal toenemen. Want niet mijn jeugd of lichaam bekoren haar – deze

takelen langzaam af en gaan teloor –, maar wel mijn drang om iemand te zijn.

Andere motieven zouden ook niet betamen voor een meisje dat jij eigenhandig hebt

grootgebracht, dat naar jou heeft geluisterd en door met jou om te gaan enkel maar

zuivere en eerlijke principes heeft opgebouwd, dat tenslotte van mij heeft leren houden

dank zij jouw voorspraak. Want jij was voor mijn moeder zo bezorgd als voor een

dochter, van kindsbeen af heb je me dikwijls leiding gegeven en aangemoedigd en jij

placht te voorspellen dat ik zulk een man zou worden, zoals ik nu in de ogen van mijn

vrouw ben. Wij kunnen je dus niet genoeg danken, ik zowel als zij, omdat je haar aan

mij gaf en mij aan haar, alsof jij ons voor elkaar had voorbestemd. Het allerbeste!

De (zeer waarschijnlijk) ongetrouwde tante, die bij haar vader inwoont en tevens innig

bevriend is met Plinius en zijn moeder, heeft zich dus over haar nicht en Plinius ont-

fermd en dit huwelijk tot stand gebracht. Naar de leeftijd van de nieuwe bruid kunnen

we gissen op grond van wat Plinius over haar persoonlijkheid vertelt. Haar bedeesdheid

(‘achter een gordijn’), beïnvloedbaarheid (‘onze relatie heeft haar belangstelling voor de

letteren gewekt’), aanhankelijkheid en zelfs lichte vorm van dweperij doen vermoeden

dat zij de twintig niet is gepasseerd. Plinius was intussen in het beste geval (wanneer

hij haar inderdaad nog voor begin 98 zou hebben gehuwd) toch al minstens 36 jaar

oud.6 Dat deze jonge vrouw het liefdesvuur opnieuw hoog deed oplaaien bewijzen de

drie briefjes (ep. VI, 4; ep. VI, 7; ep. VII, 5) die Plinius haar stuurt, wanneer ze om

gezondheidsredenen (het blijkt een kwestie van aansterken en gewicht te zijn) in

Campanië (misschien in de villa ‘Camilla’ die Fabatus daar bezit; cf. ep. VI, 30) gaat

kuren:
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Van C. Plinius aan zijn liefste Calpurnia (VI, 4)

Nooit heb ik me meer beklaagd over mijn verplichtingen,7 die niet toestonden dat ik

je naar Campanië vergezelde toen je naar daar om gezondheidsredenen vertrok, of je

op de voet volgde toen je al vertrokken was. Juist nu immers wil ik bij je zijn om met

eigen ogen vast te stellen, hoeveel sterker en zwaarder je bent geworden, en of je 

tenslotte de pleziertjes van het vakantieoord en de overdadigheid ginder zonder kleer-

scheuren hebt doorstaan. Maar mijn verlangen dat je zou aansterken is niet mijn

enige zorg; want geen nieuws ontvangen van een persoon van wie men zielsveel houdt

schept onzekerheid en angst. Op dit moment voel ik me echt bezorgd en verontrust

omdat niet alleen jouw wegzijn maar ook jouw zwakke gezondheid op wisselende wijze

door mijn hoofd spoken. Ik vrees het ergste, beeld me van alles in en, zoals bange

mensen vaak doen, datgene wat ik het meest verafschuw kan ik niet uit mijn geest

bannen. Daarom vraag ik je nog nadrukkelijker om dagelijks met één of zelfs twee

brieven mijn schrik te lenigen. Zolang ik immers lees zal ik me geruster voelen, maar

onmiddellijk daarna is het weer hetzelfde liedje. Het allerbeste!

Bespeuren we hier zelfs geen tikkeltje jaloersheid als hij vraagt of Calpurnia de plezier-

tjes van het vakantieoord en de overdadigheid ginder zonder kleerscheuren heeft

doorstaan?

Van C. Plinius voor zijn liefste Calpurnia (VI,7)

Je schrijft dat je me geweldig mist en dat jouw enige troost erin bestaat in plaats van

mezelf mijn geschriftjes vast te houden en deze zelfs dikwijls te leggen op de plek waar

ik normaal zou vertoeven. Het doet mij deugd dat je mijn aanwezigheid zo op prijs stelt

en dat dit soort troostmiddelen je tot rust brengen; ik van mijn kant lees en herlees je

brieven en telkens opnieuw neem ik ze ter hand alsof ze me pas werden bezorgd.

Maar precies daardoor verlang ik nog meer naar jou. Want wanneer een brief me

zoveel genoegen schenkt, wat een feest moet het dan zijn met deze zelfde persoon te

kunnen omgaan! Toch moet je zo dikwijls mogelijk schrijven, hoewel dit niet enkel

vreugde brengt maar evenzeer een beproeving voor mij betekent. Het allerbeste!

Uit ep.VI, 14 (hierin belooft Plinius aan Junius Mauricus een bezoek te brengen aan

diens landgoed te Formiae), ep. VI, 28 (Plinius bedankt een vriend voor diens ontvangst

bij zijn aankomst in Campanië) en ep. VI, 30 (Plinius belooft o.a. aan Calpurnius

Fabatus diens villa ‘Camilla’ in Campanië te laten restaureren) kunnen we afleiden

dat Plinius haar waarschijnlijk vervolgens in Campanië is gaan bezoeken. De derde

brief aan zijn jonge echtgenote treffen we pas aan in het volgende boek: 
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Vrouwen in de Brieven van Plinius

Van C. Plinius voor zijn geliefde Calpurnia (VII, 5)

Je kunt niet geloven hoe ik naar je snak. Dat komt in de eerste plaats omdat ik van je

hou, maar ook omdat we niet gewend zijn gescheiden te leven. Vandaar dat ik het

grootste deel van de nacht wakker lig met jouw beeld voor ogen en overdag, op de

momenten dat ik je altijd ging opzoeken, mijn voeten om precies te zijn haast vanzelf

naar je kamer gaan. En als ik dan van het lege vertrek terugkeer, voel ik me ziek,

mistroostig en bijna uitgestoten. Alleen op het forum en temidden van de processen

van mijn vrienden blijf ik van deze kwellingen gespaard. Je kunt je inbeelden welk

leven ik leid, wanneer ik in hard werken rust vind en troost in ellende en zorgen. Het

allerbeste!

De plaatsing van deze brief na de brieven die getuigen van Plinius’ uitstap naar

Campanië suggereert dat Calpurnia nog een tijdje alleen in die gezondere streek heeft

vertoefd. Vooral de kortheid van deze brieven (zodat retoriek haast geen kans krijgt)

wekt de indruk van oprechte en (h)eerlijke liefde en maakt deze collectie charmanter

en bekoorlijker.

Een heel andere sfeer wordt vervolgens opgeroepen door twee opeenvolgende

brieven in het achtste Boek (10 en 11), die respectievelijk aan C. Fabatus en Calpurnia

Hispulla het nieuws melden van Calpurnia’s kritieke gezondheidstoestand bij een

miskraam:

Van C. Plinius voor zijn grootvader Fabatus (VIII, 10)

Aangezien jij er erg naar verlangt dat wij jou achterkleinkinderen zouden schenken,

zal het bericht dat je kleindochter ontijdig bevallen is je veel pijn doen. Ze was zich

meisjesachtig niet bewust van haar zwangerschap, vergat hierdoor maatregelen te

nemen die zwangere vrouwen moeten treffen en deed zaken die ze beter had nagelaten.

Deze vergissing heeft ze zwaar moeten betalen, doordat ze zelf in groot gevaar kwam.

Ondanks het feit dat jij moeilijk zult accepteren dat jij in je oude dag wordt beroofd van

een nageslacht dat om zo te zeggen al bestond, moet je de goden er toch dankbaar voor

zijn dat je kleindochter daarbij in leven bleef. Wellicht zullen zij jou deze nakomelingen

later gunnen; want precies deze vruchtbaarheid, die we nu weliswaar op een weinig

voorspoedige manier hebben ondervonden, maakt onze hoop nog sterker. In deze

omstandigheden probeer ik je op dezelfde wijze moed, houvast en sterkte te geven,

zoals ik dat ook voor mezelf doe. Want jij snakt evenzeer naar achterkleinkinderen als

ik naar kinderen, die volgens mij gemakkelijk tot de ereambten zullen opklimmen

omdat ze van jou en mij afstammen; zij zullen een alombekende naam dragen en op

een voorgeslacht dat tot ver in het verleden teruggaat kunnen bogen. Als ze maar

geboren worden en dit verdriet van ons veranderen in vreugde. Het allerbeste!
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Van C. Plinius voor zijn dierbare Hispulla (VIII, 11)

Aangezien ik weet hoe innig jij de dochter van je broer bemint, zelfs meer dan een

moeder zou kunnen, denk ik je eerst het laatste nieuws te moeten melden, zodat jij je

op de eerste plaats gerustgesteld voelt en geen kans krijgt je zorgen te maken. Toch

vrees ik dat je opluchting opnieuw in angst zal verkeren en dat je blijdschap om haar

redding je tegelijk doet huiveren om het gelopen risico. Zij kan nu weer lachen, begint

op krachten te komen, behoort opnieuw toe aan zichzelf en mij en via haar herstel

begint ze te beseffen hoe hachelijk haar situatie is geweest. Haar toestand was trouwens

uiterst kritiek (ik hoop dat ik dit ongestraft heb gezegd), niet door eigen schuld, maar

enigzins vanwege haar leeftijd. Vandaar de miskraam en de trieste ervaring van een

niet onderkende zwangerschap. Hoewel je dan bij het verlies van je broer niet de

troost mocht ontvangen een kleinzoon of een kleindochter van hem te zien geboren

worden, toch moet je maar denken dat dit eerder uitgesteld dan verloren is, omdat zij

gespaard bleef, op wie onze hoop kan worden gesteld. Leg intussen aan je vader de

ongelukkige toedracht uit, want vrouwen begrijpen zo iets veel beter. Het ga je goed!

Waarom twee brieven met hetzelfde

nieuws aan vader en dochter op het-

zelfde adres? Waarschijnlijk omdat

Plinius ze elk op een eigen manier

met het droevige nieuws wil bena-

deren en meent daarin geslaagd te

zijn. En inderdaad is de toon tegen-

over Fabatus directer: dadelijk in de

eerste zin verneemt deze waarover

het gaat en er wordt ook langer stil-

gestaan bij het probleem van de

nakomelingschap. Tegenover

Calpurnia Hispulla wordt eerst

voorzichtig om de kwestie heen

gedraaid en meer aandacht

gevraagd voor Calpurnia’s gezond-

heidstoestand; pas op het eind komt

de vruchtbaarheid van dit huwelijk

kort ter sprake en vraagt Plinius haar

als vrouw dit ongeval nader uit te

leggen bij Fabatus. Opnieuw echter

horen we niets over Calpurnia’s
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moeder (ook in ep. IV, 19 wordt deze nergens vermeld). Men zou gaan geloven dat

Calpurnia reeds geruime tijd een volstrekte wees is. Plinius zelf maakt nu ongetwijfeld

een moeilijke periode door; want bij de miskraam van zijn jonge vrouw voegen zich

nog: ziekte en dood onder zijn dienaren (cf. ep. VIII, 16 en ep. VIII, 19), de wankele

gezondheid van zijn vrouw (cf. ep. VIII, 19, 1) en de dood van zijn jonge beschermeling

Junius Avitus, die nota bene pas vader van een dochtertje was geworden (cf. ep. VIII, 23).

In de overige brieven van het achtste en negende boek wordt Calpurnia niet meer

genoemd. Toch weten we zeker dat zij Plinius naar zijn ambtsgebied in Bithynië

vergezelde. Want in de allerlaatste brief aan keizer Trajanus (ep. X, 120) excuseert hij

zich bij de keizer, omdat hij zijn vrouw van de keizerlijke postdienst heeft laten gebruik

maken bij haar terugkeer naar Comum. Haar grootvader Fabatus was namelijk over-

leden en Calpurnia wilde naar haar tante toe. Deze brief is tevens het laatste spoor

van de nog levende Plinius; nergens wordt er van hem of van Calpurnia nog gewag

gemaakt.

Het vierde familielid (naast Pompeia Celerina, Calpurnia en Calpurnia Hispulla)

dat een brief ontvangt heet Calvina. We kennen haar precieze relatie tot Plinius niet

en nergens anders in de collectie is er van haar sprake. Plinius slaat in elk geval

tegenover haar een op zijn minst zeer zelfbewuste toon aan:

Van C. Plinius voor zijn dierbare Calvina (II, 4)

Als je vader meerdere schuldeisers zou hebben gehad of een andere dan ik, om het

even wie, dan had je misschien mogen twijfelen die erfenis te aanvaarden, die zelfs

voor een man zwaar te dragen is. Ik heb me echter laten leiden door mijn familie-

plicht en ben de enige crediteur geworden, door de schuldvorderingen af te kopen

van allen die misschien niet lastiger maar toch nauwgezetter zouden zijn. Toen je

trouwde – hij leefde toen nog –, heb ik je ook honderdduizend sestertiën als bruidsschat

gegeven, buiten de som die je vader je toezegde als het ware op mijn kosten (ze moest

immers uit mijn vermogen betaald worden). Hiermee bezit je een groot onderpand

van mijn inschikkelijkheid en kun je in vertrouwen hierop de goede naam en de eer

van de overledene ophouden. En om je eerder met daden dan met woorden hiertoe

aan te zetten zal ik zorgen dat je een kwijting krijgt voor al de schulden van je vader

tegenover mij.

Vrees ook niet dat die schenking voor mij een last is. Alles bij elkaar hebben wij

wel geen buitensporig vermogen, onze stand kost ons veel geld en de inkomsten die

afhangen van wat akkertjes opbrengen, – ik weet niet of ik ze eerder klein dan onzeker

moet noemen. Maar een kleiner rendement maak ik goed door zuiniger te leven en

dat is om zo te zeggen de bron waaruit onze vrijgevigheid voortvloeit. Toch moet ik

deze zo in toom houden, dat de bron niet opdroogt door een te grote waterafname.
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Maar dit geldt dan wel in andere gevallen, tegenover jou heb ik geen moeite bij mijn

besluit te blijven, zelfs als dit de maat zou overschrijden. Het allerbeste.

Nog twee andere vrouwen krijgen elk een brief toegestuurd en ook die kunnen haast als

familieleden worden beschouwd: de zuster (Corellia) en de dochter (Corellia Hispulla)

van Corellius Rufus, Plinius’ steun en toeverlaat, die om een eind te stellen aan erg

en ongeneeslijk lijden zichzelf in 97 uithongerde (cf. ep. I, 12). In ep. III, 3 prijst

Plinius bij Corellia Hispulla zijn strenge vriend Julius Genitor aan als leraar Latijnse

retorica voor haar jongere zoon zonder dat zij om deze raad schijnt gevraagd te hebben.

Daarbij richt Plinius zijn aandacht vooral op de jongen en op de kwaliteiten van zijn

kandidaat-leraar. Het briefje dat Corellia ontvangt moet samen worden gelezen met

ep. VII, 11 (aan Calpurnius Fabatus) en heeft te maken met de verkoop van landerijen:

Van C. Plinius voor zijn grootvader Fabatus (VII, 11)

Je bent verbaasd dat mijn vrijgelatene Hermes de landerijen, die ik had geërfd en te

koop had laten stellen, aan Corellia voor 700.000 sestertiën heeft toegewezen zonder

te wachten op de openbare verkoop ten behoeve van de belastingen8 overeenkomstig

mijn 5/12 deel. Je voegt er aan toe dat deze gronden voor 900.000 sestertiën verkocht

konden worden en met des te meer reden wil je weten of ik mijn goedkeuring blijf

geven aan wat hij heeft verricht. Jazeker, en ziehier waarom. Want ik wil zowel jouw

goedkeuring wegdragen als van mijn mede-erfgenamen pardon krijgen voor het feit

dat ik mij onder druk van een hogere verplichting anders gedraag dan zij. Ik bezit

voor Corellia buitengewoon veel respect en genegenheid, op de eerste plaats als zus
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van Corellius Rufus wiens aandenken voor mij heilig is, en verder ook nog als beste

vriendin van mijn moeder. Tussen mij en haar echtgenoot, de voortreffelijke Minicius

Justus, bestaan oude vriendschapsbanden en die had ik ook met zijn zoon, zelfs in die

mate dat hij mijn spelen presideerde toen ik pretor was. Toen ik onlangs daar in de

buurt was, gaf ze mij te kennen een eigendom te willen bezitten bij ons Como-meer.

Ik bood haar uit mijn gronden aan wat zij maar wilde en tegen haar prijs, met uit-

zondering van het goed van moeder en vader; dit kon ik zelfs aan Corellia niet afstaan.

Toen ik dan die erfenis ontving met die bovengenoemde gronden, schreef ik haar dat

ze te koop stonden. Hermes bracht haar deze brief en toen ze erop stond dat mijn

stuk dadelijk aan haar werd toegewezen, heeft hij daarvoor gezorgd. Je begrijpt hoe ik

moet goedkeuren wat mijn vrijgelatene in overeenstemming met mijn gezindheid

heeft uitgevoerd. Ik hoop dan ook dat mijn mede-erfgenamen lankmoedig verdragen

dat ik op eigen houtje verkocht heb wat ik allerminst hoefde te verkopen. En zij moeten

mijn voorbeeld niet navolgen; zij hebben immers niet dezelfde relatie met Corellia.

Zij mogen dus voor eigen profijt zorgen, dat wat mij betreft voor vriendschap moest

wijken. Het allerbeste!

Van C. Plinius voor zijn dierbare Corellia (VII, 14)

Het siert je bijzonder te vragen en er zelfs sterk op aan te dringen, zeer ten koste van

je geldbuidel, dat ik als prijs voor de gronden niet die 700.000 zou willen aanvaarden

waarvoor je ze van mijn vrijgelatene had gekocht, maar de 900.000 sestertiën die je

volgens de erfenisbelasting van de publicani had moeten betalen. Op mijn beurt vraag

en verzoek ik je niet enkel met jouw eigen waardigheid rekening te houden maar ook

met de mijne en mij op dit ene punt verzet te laten plegen in dezelfde geest waarin ik

jou altijd pleeg te gehoorzamen. Het allerbeste!

Het lijkt erop dat Plinius bijzonder genereus is, aangezien hij uit eergevoel afstand

doet van 200.000 sestertiën, maar dit offer viel hem waarschijnlijk niet al te zwaar

temidden zijn ontzaglijke rijkdom. Zijn totale bezit wordt ruwweg geschat op 20 mil-

joen sestertiën.9

Plinius’ brieven over vrouwen

Behalve aan de vorige zes vrouwelijke adressaten schenkt Plinius nog zijn volle aan-

dacht aan acht andere vrouwen, die elk het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke

brief (de beide dochters van Helvidius Priscus worden in één brief herdacht). De helft

hiervan zijn leden van een groep (zij vormen haast een hechte familie), die zich in de

tweede helft van de 1ste eeuw vrijmoedig heeft durven opstellen tegenover keizers en

die men ook wel eens ‘de Stoïsche oppositie’ noemt. Hun fiere houding temidden de
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laffe kruiperigheid van zeer vele senatoren is hartverwarmend. De oudste leden hiervan

die als zodanig bekend staan waren Caecina Paetus en Arria (de Oudere). Over deze

laatste vertelt Plinius in ep. III, 16 (gericht aan een zekere Nepos) enkele minder

bekende verhalen:

Van C. Plinius voor zijn vriend Nepos (III, 16)

Ik meen te hebben opgemerkt dat de grootste daden en uitspraken van mannen en

vrouwen niet tevens het bekendst zijn. Mijn gesprek met Fannia gisteren sterkte mijn

overtuiging. Zij is de kleindochter van die Arria, die haar echtgenoot moed insprak en

voorging bij zijn sterven. Zij wist over haar grootmoeder heel wat te vertellen, dat niet

minder belangrijk is maar wel minder gekend. Als je dit leest, zul je volgens mij even-

zeer vol bewondering zijn als ik, toen ik het hoorde.

Haar echtgenoot Caecina Paetus10 was ziek en ook haar zoon en men dacht dat

beiden zouden sterven. De zoon stierf; hij was buitengewoon mooi maar toch even

opmerkelijk bescheiden en zijn ouders hadden ook nog andere redenen om van hem

te houden dan dat hij hun kind was. Zij bereidde op die manier de begrafenis voor,

leidde op die manier de uitvaart dat haar man het niet te weten kwam; nog sterker,

telkens als ze bij hem in de kamer kwam, deed ze alsof hun zoon nog leefde en zelfs

aan de beterende hand was en op zijn vele vragen naar de toestand van hun kind, zei

ze steeds: ‘Hij heeft goed geslapen, lekker gegeten’. En wanneer dan de lang verbeten

tranen de overhand kregen en zij in snikken dreigde los te barsten, ging ze naar buiten;

daar huilde ze goed uit en opgelucht, met droge ogen en een beheerst gelaat kwam ze

terug, alsof ze haar verlorenheid buiten had achtergelaten. Zeker is die daad van haar

bijzonder roemrijk, een dolk vast te grijpen, zich de borst te doorboren, hem er weer

uit te trekken en haar man aan te reiken met de onsterfelijke en haast goddelijke

woorden ‘Paetus, het doet geen pijn!’. Maar toch, toen ze dat deed en zei, dacht ze aan

eeuwige roem; des te verdienstelijker is het, zonder de beloning van eeuwigheid of

roem, haar tranen te verbijten, haar verdriet te verbergen en na het verlies van haar

kind nog de rol van moeder te blijven spelen.

Scribonianus was in Illyrië in opstand gekomen tegen Claudius; Paetus was erin

betrokken en werd na de dood van Scribonianus naar Rome gebracht. Men ging hem

aan boord brengen. Arria smeekte de soldaten te mogen meegaan: ‘Want jullie zullen

een oud-consul toch wel enkele slaafjes gunnen om hem zijn maaltijd te geven, hem

te kleden en te schoeien; ik zal voor alles in mijn eentje zorgen.’ Het lukte niet; ze

huurde een vissersbootje en volgde het immense schip in een sloep. Zij was het ook

die in tegenwoordigheid van Claudius tot de vrouw van Scribonianus11 het volgende

zei, toen deze zonder blikken of blozen informatie verstrekte: ‘Ben jij het die ik nu

hoor spreken, op wiens schoot Scribonianus is omgekomen, en leef jij nog?’
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Dit laat zien dat haar plan om een zeer mooie dood te sterven geen impuls is

geweest. Wat meer is, toen haar schoonzoon Thrasea12 smeekte haar man niet tot in de

dood te volgen en ondermeer vroeg of ze zou willen dat haar dochter samen met hem

zou sterven, als hij daartoe werd gedwongen, antwoordde ze: ‘Als zij zolang en zo eens-

gezind met jou zou hebben geleefd als ik met Paetus, ja zeker.’ Door zo te antwoorden

had ze haar familieleden nog meer verontrust en men volgde haar nauwlettend. Zij

werd dit gewaar en sprak: ‘Het haalt niets uit; want jullie kunnen het me moeilijk

maken bij mijn sterven maar deze dood toch niet beletten.’ Terwijl ze dit zei, sprong

ze uit de leunstoel en beukte met haar hoofd tegen de muur voor haar en viel neer.

Weer bij bewustzijn zei ze: ‘Ik had jullie voorspeld dat ik een weg naar de dood zou

vinden, hoe hard ook, als jullie me geen gemakkelijke zouden gunnen.’ Vind je niet

dat dit groter is dan het beroemde ‘Het doet geen pijn, Paetus’, tot waar ze langs deze

omweg is geraakt? Ondertussen heeft iedereen het voortdurend hierover, terwijl er

van dat andere nergens sprake is. Zo kan men besluiten, wat ik in het begin al zei, dat

de bekendste feiten niet noodzakelijk ook de grootste zijn. Het beste!

Ook de in deze brief genoemde Fannia (de kleindochter van Arria de Oudere) ligt

Plinius nauw aan het hart. Hij betrekt haar (samen met Arria en Anteia) in het proces

tegen Publicius Certus, dat hij na de moord op Domitianus voert om Helvidius

Priscus (II) te wreken (cf. ep. IX, 13). Wanneer zij bij de verzorging van een zieke

Vestaalse maagd dezelfde kwaal krijgt, lucht Plinius zijn hart bij een zekere Priscus

(waarschijnlijk Cornelius Priscus, de vice-consul van 104):

Van C. Plinius voor zijn vriend Priscus (VII, 19)

Ik maak me echt zorgen om de ziekte van Fannia. Ze liep deze op toen ze de Vestaalse

maagd Iunia verzorgde, eerst uit vrije wil (want ze is met haar verwant), vervolgens

ook op vraag van de priesters. Want wanneer Vestaalse maagden omwille van ziekte

het atrium van Vesta moeten verlaten, worden ze door getrouwde vrouwen verzorgd

en opgepast. Bij het zorgzaam vervullen van deze taak werd zij door deze gevaarlijke

kwaal overvallen. De koortsen blijven maar duren, het hoesten wordt nog erger; ze is

heel mager geworden en uiterst verzwakt. Alleen haar wil en geest zijn nog ongebroken

en doen nog aan haar man Helvidius en haar vader Thrasea denken; met de rest is het

pover gesteld en dat maakt me niet alleen ongerust maar ook verdrietig. Ik vind het

immers erg dat een voorbeeld van een vrouw aan de ogen der stad wordt onttrokken

en ik weet niet of ze nog ooit een soortgelijk iemand te zien zullen krijgen. Ze is zo

ongerept, zo gewetensvol, zo voornaam en toch steeds zichzelf. Tweemaal volgde ze

haar man in ballingschap, een derde keer werd ze omwille van hem verbannen. Want

toen Senecio werd aangeklaagd, omdat hij over Helvidius een biografie had geschreven,
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en zich had verdedigd door te zeggen dat Fannia hierom had verzocht, antwoordde ze

op de dreigende vraag van Mettius Carus13 of ze dit toegaf: ‘Jazeker’; en op de vraag of

ze zijn dagboek aan de schrijver had gegeven: ‘Jawel’; en toen hij wilde weten of ook

haar moeder op de hoogte was: ‘In geen geval’. Geen woord kwam van haar lippen dat

door vrees was ingegeven. Zelfs wist ze die boeken nog wel te redden, die de senaat

had bevolen te vernietigen hiertoe gedwongen door de terreur van de tijd, terwijl haar

eigen goederen verbeurd waren verklaard, en zij nam de oorzaak van haar ballingschap

met zich mee. Zij is verder nog vriendelijk en voorkomend en (slechts weinigen is het

gegeven) niettegenstaande haar bekoorlijkheid dwingt ze eerbied af. Zal er nog ooit

wel zo iemand worden geboren? Zij is een lichtend voorbeeld voor onze vrouwen, wij

mannen kunnen haar dapper gedrag nauwelijks evenaren, wij mogen haar met eigen

ogen aankijken en eigen oren aanhoren en evenveel bewondering voelen als voor die

vrouwen over wie we in de boeken lezen. Ik heb de indruk dat haar huis zelf wankelt,

van zijn fundamenten wordt opgelicht en op instorten staat, al heeft ze dan nog 

nakomelingen.14 Welke kwaliteiten zullen zij moeten ontwikkelen en wat zullen ze

moeten presteren om de indruk te vermijden dat met deze vrouw de laatste van het

geslacht is omgekomen?

Wat me ook pijnigt en kwelt is het feit dat ik opnieuw de indruk heb haar moeder

te verliezen, die prachtmoeder van een zo voortreffelijke vrouw (ik kan het niet treffen-

der verwoorden). Zoals Fannia ons weer aan haar moeder doet denken en deze doet

voortleven, zo zal ze nu dit beeld met zich meenemen en de nieuwe pijn zal de oude

nog eens doen opflakkeren. Beiden heb ik in ere gehouden en beiden had ik lief; wie

van de twee het meest, ik weet het niet en ook zij wilden van geen onderscheid weten.

Zij konden in voor- en tegenspoed op mij beroep doen.15 Toen ze verbannen werden,16

trachtte ik hun lot te verlichten en bij hun terugkeer was ik hun kampioen; toch heb ik

hun niet volledig terugbetaald en daarom verlang ik nu nog meer dat zij in leven blijft,

om genoeg tijd te krijgen voor het aflossen van mijn schuld. Terwijl ik jou schrijf,

spoken deze zorgen door mijn hoofd; maar als een of andere god deze in blijdschap

zou doen omslaan, dan heb ik mijn angst nu graag verduurd. Het allerbeste!

En ook wanneer de beide dochters van Helvidius Priscus (II) en Anteia in het kraambed

zijn overleden en er nog maar één afstammeling overblijft, uit Plinius zijn diepe ver-

slagenheid in een vrij korte brief aan de verder onbekende Velius Cerealis (ep. IV, 21).

De vier overige vrouwen, waaraan Plinius bij hun overlijden een afzonderlijke

brief wijdt, hebben met elkaar niet zoveel gemeen. In ep. V, 16 toont Plinius zich zeer

ontroerd om het verdriet van Minicius Fundanus, die zijn dochtertje door ziekte heeft

verloren; niettegenstaande haar prille leeftijd tekent Plinius van haar een gedetailleerd

en aangrijpend portret:
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Van C. Plinius voor zijn vriend Aefulanus Marcellinus (V, 16)

Met tranen in de ogen schrijf ik je deze regels, want de jongste dochter van onze vriend

Fundanus is overleden. Ik heb nooit een meisje gezien dat leuker en beminnelijker

was en niet alleen een langer leven verdiende, maar bijna de onsterfelijkheid. Zij was

nog geen veertien17 en had al iets wijs over zich zoals men kan aantreffen bij oudere

vrouwen, ze kon ernstig zijn als een dame en tegelijk toch zo meisjesachtig lief en

maagdelijk schroomvallig. Hoe kon ze haar vader om de hals hangen! Hoe charmant

en bedeesd omhelsde ze ons die met haar vader bevriend waren! Welke waardering

toonde ze voor haar kinderjuffen, gouverneurs en leraren voor wat ze elk presteerden!

Leergierig en oordeelkundig las ze vele boeken en even gematigd en oplettend was ze

bij haar spel. Ze verdroeg haar laatste ziekte met een ongelooflijke zelfbeheersing,

geduld, ja zelfs volharding. Zij gehoorzaamde de geneesheren, sprak zus en vader moed

in en, toen de lichaamskrachten het begaven, bleef ze volhouden op wilskracht. Tot

het eind behield ze deze geestkacht en noch de langdurige ziekte, noch de vrees voor

de dood konden haar kleinkrijgen. Daarom is ons verdriet om het gemis dubbel erg. 

De begrafenis was intreurig en niet te harden. Het ogenblik om te sterven was

nog verschrikkelijker dan de dood zelf. Ze was reeds verloofd met een buitengewone

jongen, de dag van de bruiloft lag al vast, wij waren al uitgenodigd. Die grote vreugde

is nu volledig omgeslagen in dof verdriet. Ik kan niet zeggen hoe verscheurd ik me

van binnen voelde, toen ik hoorde dat Fundanus zelf – want bij rouw wordt men

geconfronteerd met vele treurige details – opdracht gaf het geld dat hij zou uitgegeven

hebben aan kleren, paarlen en edelstenen te besteden aan wierook, zalven en reukwerk.

Fundanus is weliswaar een echte intellectueel en een verstandig man en hij hield zich

van jongsaf bezig met voorname literatuur en kunsten; maar niets van wat hij vaak heeft

beluisterd en uitgesproken heeft nu nog betekenis voor hem; zijn gebroken vaderhart

doet hem zijn andere voortreffelijke eigenschappen verwaarlozen. Je zult het hem

vergeven, hem zelfs prijzen, als je bedenkt welk verlies hij heeft moeten verwerken.

Hij verloor immers een dochter, die qua karakter en gelaatstrekken op hem geleek,

die helemaal – je kunt het niet geloven – zijn evenbeeld was. 

Als je hem een brief stuurt in zijn zo gerechtvaardigd verdriet, sla dan als het

ware geen terechtwijzende en te harde toon aan in je troostwoorden, maar spreek

hem zacht en vriendelijk toe. Na verloop van tijd zal hij dit gemakkelijker aanvaarden.

Want zoals men met een nog bloedende wonde terugschrikt voor de hand van de

heler, maar nadien rustiger wordt en zelf hulp zoekt, zo kan men bij pas ontstaan

zielsverdiet bemoediging niet verdragen en vlucht men weg, maar spoedig daarop

vraagt men erom en komt men tot rust, als men zacht wordt toegesproken. Het beste!

Ook de moedige daad van een niet bij naam genoemde vrouw aan het Como-meer

acht Plinius een briefje waard:
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Van C. Plinius voor zijn vriend Macer (VI, 24)

Wat speelt het toch een grote rol wie wat doet! Dezelfde daden immers worden

hemelhoog geprezen of laat men diep in de vergetelheid wegzinken, al naargelang de

handelende personen beroemd zijn of juist niet. Ik maakte een vaartocht over ons

Como-meer en een oudere vriend wees me een villa aan en meer bepaald een kamer die

boven het water was gebouwd. ‘Hieruit sprong ooit een stadsgenote van ons tezamen

met haar man de diepte in’, zei hij. Ik vroeg naar de reden. De man was lange tijd ziek

en teerde weg door een verzwering aan zijn genitaliën; zijn vrouw vroeg het te mogen

zien. Want niemand, zo zei ze, zou eerlijker zeggen of genezing nog mogelijk was.

Zij keek, gaf de hoop op en spoorde hem aan er een eind aan te maken en ging zelf

tot in de dood met hem mee, ja speelde gids en voorbeeld en dwong hem zo te doen;

want ze bond zich aan haar man vast en wierp zich in het meer. Pas onlangs kwam ik

dit te weten, ik die nota bene een stadsgenoot ben, niet omdat deze handelswijze

minder te betekenen zou hebben dan die beroemde daad van Arria, maar omdat de

vrouw zelf heel wat minder bekend was. Het beste!

Heel anders tekent Plinius in ep.VII, 24 (aan Rosianus Geminus) de excentrieke

Ummidia Quadratilla, de grootmoeder van zijn pupil Ummidius Quadratus. Zij was

de dochter van de oud-consul C. Ummidius Durmius Quadratus uit Casinum (120 km

ten zuidoosten van Rome). Haar naam werd aangetroffen op een loden buis op de

Aventijn; ook liet zij te Casinum een tempel en een amfitheater bouwen. Naast een

zekere afkeuring van Plinius bemerken we toch ook zijn bewondering voor deze vrij-

gevochten vrouw:

Van C. Plinius voor zijn vriend Geminus (VII, 24)

Ummidia Quadratilla is gestorven terwijl ze bijna tachtig was en tot aan haar laatste

ziekte bleef ze een frisse verschijning met een stevig en krachtig lichaam, anders dan

gewoonlijk bij vrouwen het geval is. Zij overleed niet zonder een zeer eervol testament

na te laten: haar kleinzoon erfde twee derden van haar bezit, haar kleindochter ontving

het resterende derde deel. De kleindochter ken ik amper, maar de kleinzoon is een

zeer intieme vriend; hij is een buitengewone jongeman en een beminnelijk persoon

niet enkel in familiekring maar ook daarbuiten. Als kind en jongen was hij opvallend

mooi en toch kwam hij nergens in opspraak; hij huwde voor zijn vierentwintigste en

zou kinderen hebben gehad als de godheid het hem had gegund. Hij leefde in het huis

van zijn mondaine grootmoeder en toch wist hij strikte gehoorzaamheid te combineren

met een strenge levenswijze. Zij bezat pantomimespelers en besteedde hieraan meer

aandacht dan bij een voorname vrouw paste. Quadratus keek nooit naar hun optreden,

niet in huis en ook niet in het theater, wat zij trouwens ook niet verlangde. Toen ze me

de opleiding van haar kleinkind toevertrouwde, vertelde ze dat ze geregeld tijdens haar
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vele vrije tijd als vrouw in het damspel ontspanning zocht en vaak naar haar spelers

keek, maar haar kleinzoon wegstuurde en liet studeren als ze van plan was een van

beide te doen; volgens mij deed zij dit evenzeer uit liefde als uit eerbiedige schroom.

Bij het volgend verhaal zul je de wenkbrauwen optrekken net zoals ik deed bij

het beleven ervan. Toen bij de laatste priesterspelen18 een pantomimewedstrijd werd

gehouden, verlieten Quadratus en ik samen het theater en hij zei me: ‘Weet je dat ik

vandaag voor het eerst een vrijgelatene van mijn grootmoeder heb zien dansen?’ Tot

zover de kleinzoon. Maar anderzijds kwamen wildvreemde mensen naar het theater

gelopen om Quadratilla te eren (ik schaam me een beetje voor het woord eren), om haar

te vleien, zij dansten en applaudisseerden om hun bewondering te tonen en bootsten

zingend de afzonderlijke gebaren voor de meesteres na; dezen zullen als beloning voor

hun spektakel nu maar een piepklein legaat ontvangen van de erfgenaam die niet

naar hen wilde kijken.

Ik schrijf hierover, omdat je nieuwsgierig bent en ook omdat ik hierdoor opnieuw

de vroegere vreugde beleef. Het plichtsbesef van de overledene bekoort me en ook

haar eerbied voor de voortreffelijke jongeman. Ik ben ook blij dat het huis, dat ooit C.

Cassius toebehoorde, de leider en stichter van de Cassiaanse School,19 geen minder

belangrijk meester zal krijgen. Mijn vriend Quadratus zal immers dit huis met zijn

aanwezigheid eer aandoen en opnieuw in zijn vroegere waardigheid, luister en glorie

herstellen; de roem die hij als redenaar van hieruit zal opbouwen zal opwegen tegen

Cassius’ bekendheid als rechtsgeleerde. Het beste!

Het overlijdensbericht van de vrouw van een zekere Macrinus (waarschijnlijk Minicius

Macrinus, een Romeins ridder uit Brixia) sluit deze reeks vrouwenportretten af:

Van C. Plinius voor zijn vriend Geminus (VIII, 5)

Onze vriend Macrinus kreeg een zware slag te verwerken; hij verloor zijn echtgenote,

die een uitzonderlijke vrouw was, zelfs als men met vroegere maatstaven meet. Hij

leefde met haar negendertig jaar samen en nooit viel er een kwaad woord, nooit namen

ze aan elkaar aanstoot. Wat een eerbied bracht zij voor haar man op, terwijl zij zelf de

grootste lof verdiende! In haar persoon verenigde zij op harmonieuze wijze vele en

voortreffelijke eigenschappen, die we gewoonlijk bij verschillende leeftijden aantreffen.

Macrinus kan zeker veel troost putten uit het feit dat hij zo lang van zo’n groot geluk

mocht genieten, maar juist daardoor wordt het verlies aangescherpt; want de pijn om

het gemis steekt feller door toedoen van de genoegens die men samen beleefde.

Daarom zal ik me over deze zeer goede vriend zorgen blijven maken, tot hij in staat

zal zijn verstrooiing te zoeken en de wonde kan laten dichtgroeien. Daarvoor zorgt

niets zozeer als precies het besef van de onvermijdelijkheid en het verstrijken van de

tijd, die de tranen doet opdrogen. Het allerbeste!
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Al bij al spelen de vrouwen in deze collectie een zeer kleine rol. Van de 247 brieven in

boeken I tot IX zijn er uiteindelijk slechts twee aan vrouwen buiten Plinius’ familie-

kring gericht (niet eens 1%) en die zeven brieven, waarin Plinius het hoofdzakelijk

over vrouwen heeft, kunnen bijna alle als een soort necrologieën worden beschouwd

(enkel ep. VII, 29 handelt over de nog levende maar zwaar zieke Fannia). Deze povere

vrouwelijke aanwezigheid bewijst dat de vrouw in het echte sociale leven van die tijd

hoegenaamd niet meespeelde. En dan betreft het hier bovendien nog vrouwen die

haast allen tot de hoogste sociale klasse behoorden. Dat we dit zeer letterlijk moeten

nemen blijkt ondermeer uit wat we terloops in ep. IX, 28 te lezen krijgen: Plinius

vindt het geen enkele moeite persoonlijk een brief van zijn Spaanse vriend Voconius

Romanus te overhandigen aan Plotina, de echtgenote van keizer Trajanus. De enige

vrouw met een mindere status, die Plinius in zijn collectie vermeldt en voor wie hij

bezorgdheid en genegenheid toont, is zijn voedster (uit ep. VI, 3 blijkt dat hij haar een

boerderijtje van 100.000 sestertiën heeft geschonken en hij vraagt in deze brief zijn

vriend Verus het vervolgens zo te exploiteren dat het nog in waarde zal stijgen).

Verregaande conclusies in verband met de positie van de vrouw in die tijd kunnen uit

dit eerder karige en eenzijdige materiaal dus niet worden getrokken.

Dit gering vrouwelijk aandeel is natuurlijk niet verwonderlijk in een maatschappij,

waar vrouwen zich politiek en beroepshalve niet konden ontplooien en slechts grote

rijkdom hen een zekere zelfstandigheid garandeerde (zoals in het geval van Pompeia

Celerina, Corellia en Ummidia Quadratilla). Eigenlijk besteedt Plinius aan hen nog

redelijk wat aandacht, en wat meer is, hij acht hen volstrekt niet minderwaardig. Het

valt overigens op dat in zijn verhalen over ‘de Stoïsche oppositie’ vooral vrouwen in

de kijker worden geplaatst en hun heldinnenrol mogen spelen. Als we uit de eerste

brief aan Calpurnia Hispulla (ep. IV, 19) en uit de necrologieën (ep. VII, 19 over de

zieke Fannia inbegrepen) de verschillende kwaliteiten distilleren die Plinius recht-

streeks of onrechtstreeks bij deze vrouwen aanwijst, komen we tot de volgende

indrukwekkende cataloog: scherpzinnigheid, ingetogenheid, zuiverheid van karakter,

belangstelling voor literatuur, medegevoel, voorkomendheid, doorzettingsvermogen,

dapperheid, onwankelbare trouw, dienstvaardigheid, gewetensvolheid, voornaamheid,

onverschrokkenheid, vriendelijkheid, eerbiedwekkende bekoorlijkheid, beminnelijk-

heid, erkentelijkheid, leergierigheid, zelfbeheersing, geduld, volharding, wilskracht,

openhartigheid, moed, zelfopoffering, plichtsbesef en fijngevoeligheid. Uit deze lijst

blijkt overduidelijk dat de evenwaardigheid van vrouwen voor Plinius hoegenaamd

geen probleem vormde. Toch is ook hij kind van zijn tijd. Zonder rekening te houden

met de eventuele wensen van de dochter van de terechtgestelde Junius Arulenus

Rusticus, stelt hij voor haar op vraag van Junius Mauricus als de huwelijkskandidaat

Minicius Acilianus voor (cf. ep. I, 14). Hij heeft geen moeite met het gearrangeerde

huwelijk voor de dochter van Minicius Fundanus (zij is op dat ogenblik nog geen dertien
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jaar oud). Als hij zelf een voorlezing houdt, laat hij Calpurnia ‘achter een gordijn’

meeluisteren en deze moet zich ook door anderen laten inlichten over het succes van

Plinius voor de rechtbank. Wanneer de dochter van de aanzienlijke Julius Servianus

zal huwen met Fuscus Salinator en hij de vader gelukwenst, blijft hij enkel stilstaan

bij de kwaliteiten en de afkomst van de toekomstige bruidegom; over diens aanstaan-

de en de liefde tussen beide partners wordt met geen woord gerept (cf. ep. VI, 26). En

in ep. VI, 32 wordt over het hoofd heen van de bruid (maar wel in haar voordeel) met

de vader een schenking geregeld van 50.000 sestertiën. Maar ongetwijfeld mogen we

Plinius niet beoordelen naar moderne maatstaven; de echte emancipatie van de

vrouw zou immers haast nog twee millennia op zich laten wachten.
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1 Dit onderdeel bevat ook twee brieven aan Calpurnius Fabatus; hierin bevindt zich

onmisbare of interessante informatie over de vrouwen in kwestie.
2 De vertaling van de in dit artikel opgenomen brieven van Plinius steunt op de editie

van r.a.b. mynors (Oxford 1963) en maakt deel uit van een eigen (nog onuitgegeven)
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integrale vertaling van Plinius’ brieven, die nog voor het verschijnen van t. peters’

werk tevergeefs aan uitgeverijen werd aangeboden (men wist dat iemand bezig was

dit werk in opdracht van Ambo te vertalen).
3 Deze drie steden liggen in Umbrië, respectievelijk van zuid naar noord langs de

Via Flaminia.
4 Stad in Etrurië tussen de Tiber en het Trasumeense Meer.
5 sherwin-white (1966) 32–34.
6 De uitbarsting van de Vesuvius (24-8-79) beleeft Plinius immers als zeventienjarige;

cf. ep. VI, 20, 5: ‘agebam enim duodevicesimum annum’.
7 Plinius is op dit ogenblik waarschijnlijk ‘curator alvei Tiberis’ en tevens bedrijvig

voor de rechtbank.
8 De erfenisbelasting (5%, vicesima hereditatum) werd door publicani geheven via de

openbare verkoop van 1/20 van de eigendommen.
9 duncan-jones (1965) 188.
10 Hij was vice-consul in 37 n.Chr.
11 Zij heette Vibia en schijnt met haar man in Illyrië te hebben vertoefd. De oude wet

dat provinciegouverneurs niet vergezeld mochten zijn van echtgenotes was niet meer

in voege. Uiteindelijk werd zijzelf verbannen maar haar zoon bleef gespaard. 
12 P. Clodius Thrasea Paetus, afkomstig van Patavium en oprecht republikein; hij was

vice-consul in 56, beschuldigt in 57 Capito Cossutianus van wanbeheer in Cilicia. In 66

wordt hij door dezelfde Capito beschuldigd van majesteitsschennis. Hij opent zich de

aderen en belet zijn vrouw (Arria de Jongere) samen met hem te sterven. Hij voorkomt

ook dat Junius Arulenus Rusticus als volkstribuun zijn veto tegen de veroordeling stelt.
13 Een delator onder Domitianus; ook tegen Plinius stelt hij een dossier samen 

(cf. ep. VII, 27).
14 Zelf had Fannia geen eigen kinderen; hier worden de afstammelingen bedoeld van

de zoon die Helvidius Priscus (I) had bij zijn eerste vrouw, van wie de identiteit ons

niet bekend is.
15 Hierover lezen we in ep. IX, 13.
16 Ook de moeder (Arria de Jongere) werd in 93 op die manier gestraft.
17 De overgeleverde tekst van de Brieven is hier in tegenspraak met het opschrift van

de urn, die van dit meisje is aangetroffen in het familiegraf te Monte Mario in de

buurt van Rome. Hieruit weten we dat zij Minicia Marcella heette en precies 12 jaar,

11 maanden en 7 dagen oud was toen ze stierf. Het opschrift luidt: D. M. Miniciae

Marcellae Fundani f. v(ixit) a(nnos) XII m(enses) XI d(ies) VII (cf. C.I.L. VI, 16631).
18 De spelen die de priesters bij hun ambtsaanvaarding gaven.
19 Een beroemde rechtsschool die eigenlijk gesticht was door Sabinus Massurius en

aanvankelijk ook naar hem was genoemd. C. Cassius Longinus was zijn leerling en

volgde hem nadien op.
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‘You wrote to me once, listing the four chief virtues: wisdom, justice, fortitude and

temperance. As I read your list I knew I had none of them. But I have other virtues,

father: ambition. That can be a virtue when it drives us to excel. Resourcefulness.

Courage, perhaps not on the battefield, but there are many forms of courage ...

Devotion: to you, and to my family. But none of my virtues were on your list. It was

almost as if then you didn’t want me as your son’,

Commodus (Joaquin Phoenix) tegen zijn vader Marcus Aurelius (Richard Harris), in

de speelfilm Gladiator (2000).

Keizer Commodus (161–192) is dezer dagen vooral bekend als de slechterik uit Ridley

Scotts met veel Oscars bekroonde film ‘Gladiator’. In 1964 had het filmpubliek al

kennis gemaakt met een gedegenereerde Commodus, in de geflopte film ‘The Fall of

the Roman Empire’, waarin Christopher Plummer de aan grootheidswaanzin lijden-

de keizer uitbeeldde. Maar Commodus’ slechte naam is niet alleen aan Hollywood te

wijten. 

De geschiedenis van een slechte naam

Al in de oudheid waren er veel schrijvers die Commodus negatief beoordeelden.

Cassius Dio, een Griekstalig senator en tijdgenoot van Commodus, schreef hoe de

keizer er ‘wrede en moorddadige gewoonten op nahield’ (73. 1. 1), terwijl Herodianus,

een andere tijdgenoot, hem ‘waanzin en krankzinnigheid’ verweet (1. 14. 8). De derde

belangrijke literaire bron voor Commodus’ regeerperiode, de deels fictieve Historia

Augusta, geschreven door een onbekende auteur in de 4de eeuw n.Chr., is nog nega-

tiever. Commodus wordt omschreven als turpis, improbus, crudelis, libidinosus, ore quo-

que pollutus et constupratus ‘naargeestig, schandelijk, wreed en obsceen, en ook nog

grofgebekt en pervers’ (Historia Augusta, Commodus, 1. 7–8). Dat beeld is lang van

invloed gebleven. 

Julianus de Afvallige, de heidense keizer uit de 4de eeuw, vond Commodus in

zijn satire op eerdere keizers ‘niet eens de moeite van het belachelijk maken waard’

(Caesares, 312 C). De bewoordingen waarin Macchiavelli rond 1500 de laatste

Antonijnse keizer beschreef, doen hiervoor niet onder (De Heerser, 19. 17): ‘Omdat hij

wreed en onmenselijk was, begon hij, teneinde zijn hebzucht op het volk te kunnen

botvieren, het leger voor zich in te palmen en tot losbandigheid over te halen.’ Het is

dan ook weinig verrassend dat Edward Gibbon er dezelfde ideeën op nahield: ‘elke

notie van deugd en menselijkheid was in Commodus uitgestorven’, en volgens Gibbon

kwam met de laatste Antonijn de gelukkigste periode in de wereldgeschiedenis ten

einde.1
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Moderne auteurs zijn vaak in de voetstappen van Gibbon getreden, en Commodus’

naam als één van de slechte keizers van het Romeinse rijk was gewaarborgd. Het was

hooguit de vraag of hij slechter of beter was dan het illustere trio Caligula, Nero en

Domitianus.

Nu is Commodus inderdaad op een aantal punten goed met die drie keizers te

vergelijken. Net als zij kwam Commodus jong en met weinig administratieve en mili-

taire ervaring aan de macht. Net als zij ook toonde Commodus weinig respect voor de

senaat en etaleerde hij zijn superieure machtspositie met een voor Romeinse keizers

ongebruikelijke directheid. Dat maakte de keizer niet geliefd bij de senatoren, en

senatoren schreven geschiedenis. Na de moord op Commodus (31 december 192) werd

over Commodus dan ook, net als over Caligula, Nero en Domitianus, een damnatio

memoriae uitgeroepen: ‘Laat de eer worden weggenomen van hem die een vijand van

het vaderland was! Laat de eer van de moordenaar weggenomen en de moordenaar

zelf door het stof gesleept worden! De vijand van het vaderland, de moordenaar, de

gladiator, laat hem in het knekelhuis verminkt worden! Hij is een vijand van de goden,

doder van de senaat, vijand van de goden, moordenaar van de senaat, vijand van de

goden, vijand van de senaat! Smijt de gladiator in het knekelhuis!’ (Historia Augusta,

Commodus, 18. 3–5).

Senatoren droegen Commodus geen warm hart toe. En het is van belang op te

merken dat Cassius Dio, Herodianus en de onbekende auteur van de Historia Augusta

allemaal vanuit een uiterst senatoriaal gezichtspunt schreven. Onze literaire bronnen,

die het huidige beeld zo beïnvloed hebben, zijn dus bevooroordeeld – en we kunnen

ze niet zomaar als de waarheid accepteren.2

Een jonge keizer op de troon

Commodus, geboren op 31 augustus 161, werd op 27 november 176 door zijn vader

tot medekeizer gemaakt. Tot 169 had Lucius Verus, de ‘adoptief broer’ van Marcus

Aurelius, die rol vervuld. Na diens dood ten gevolge van de toen heersende pestepidemie,

namen twee generaals, Ti. Claudius Pompeianus – de schoonzoon van Marcus – en

Avidius Cassius belangrijke militaire taken over. Maar een opstand van Avidius

Cassius in maart 175 maakte duidelijk dat Marcus, om zeker te zijn van de opvolging

door zijn zoon, Commodus ook duidelijk als erfgenaam moest aanwijzen. Cassius’

opstand vond weinig steun in het rijk en van Herodes Atticus is zelfs bekend dat hij

een brief van maar drie woorden aan Avidius Cassius stuurde toen hij ervan hoorde:

‚òæäŁ÷ ”ÆóóÝÿöfl �íÀîŁ÷ ‘Herodes aan Cassius: je bent gek’ (Philostratus, Vitae

Sophistarum, 2. 1. 13). De opstand werd dan ook vrij makkelijk onderdrukt.

Commodus werd vervolgens door zijn vader meegenomen op een reis door het

rijk en kreeg bij terugkeer de naam Augustus. Op 1 januari 177 werd Commodus consul.

Met zijn nog geen 16 jaar was hij de jongste consul die het Romeinse rijk ooit gezien

had. Ruim drie jaar later stierf Marcus Aurelius. Op zijn sterfbed benadrukte hij nog-

maals dat hij wilde dat zijn zoon na hem keizer zou worden, hoewel hij volgens
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Herodianus (1. 4. 3–6) benadrukte dat Commodus goede adviseurs nodig had: ‘Hier is

mijn zoon, die jullie zelf hebben opgevoed, een jongeling die mensen nodig heeft om

hem de goede koers te wijzen in het noodweer en de stormen van het leven ... Jullie,

die met zoveel zijn, moeten zijn vader zijn, in plaats van ik alleen ... Jullie moeten

mijn zoon adviseren, en hem herinneren aan wat hij nu hoort. Dan zullen jullie hem

de beste keizer maken voor jullie zelf en voor iedereen verder. Dan ook zullen jullie

mijn nagedachtenis op de best mogelijke manier eren. Het is zelfs de enige manier

waarop jullie mijn nagedachtenis voor altijd levend kunnen houden.’

Commodus had alle keizerlijke volmachten al en zijn positie na de dood van zijn

vader was onomstreden. Zijn eerste beslissing als keizer was dat niet. Commodus

besloot vrede te sluiten met een aantal noordelijke stammen waarmee Rome al enkele

jaren in oorlog was en naar de hoofdstad terug te keren. Dit besluit valt prima te 

verdedigen. De oorlog kostte geld en mankracht, waaraan door de pest toch al een

tekort was, en diende geen duidelijk belang. Een mogelijke nederlaag waar hij geen

door hem behaalde overwinningen tegenover kon plaatsen zou Commodus veel

prestige kosten. Tenslotte was het voor de jonge keizer van belang zo snel mogelijk in

Rome zijn gezicht te laten zien. Zijn afkomst en uiterlijk garandeerden hem een

enthousiast onthaal – en dus een versterking van zijn positie. Al was er veel voor

Commodus’ terugkeer naar Rome te zeggen, dat betekende niet dat de militairen

tevreden waren met zijn beslissing de oorlog te beëindigen. Misschien geeft de

Historia Augusta (Commodus, 3. 5) een beeld van contemporaine opinies: bellum

etiam quod pater paene confecerat legibus hostium addictus remisit ac Romam reversus est.

‘Hij gaf de oorlog die zijn vader bijna had afgerond op, gaf aan de wensen van de vij-

and toe en keerde terug naar Rome.’ Daar staat tegenover dat de vrede die Commodus

sloot tot het midden van de 3de eeuw stand hield.

Lucilla en het verraad van de Senaat

Commodus’ terugkeer in Rome was niet zo onproblematisch als hij gehoopt zal hebben.

Misschien kwam het doordat een onervaren jongeling minder autoriteit had dan de

ervaren keizers die hem waren voorgegaan, of misschien werd de aandacht die

Commodus aan zijn cubicularius (kamerdienaar) Saoterus gaf hem niet in dank af-

genomen. Saoterus was een voormalig slaaf maar Commodus gaf hem veel macht en

liet hem zelfs delen in de festiviteiten rondom de terugkeer van de keizer in Rome.

Wat ook de reden was, de relatie tussen Commodus en senatoren vertroebelde al snel.

Ergens tussen december 181 en het einde van de zomer van 182 kwam het tot een crisis.

Lucilla, de oudere zus van Commodus, en echtgenote van Ti. Claudius Pompeianus

(die onder Marcus zo’n belangrijke rol vervuld had), was in deze crisis de hoofdrol-

speelster.

Over de directe aanleiding van het ‘Lucilla-complot’ is veel discussie geweest.

Herodianus meende dat Lucilla bang was voor haar positie, nadat Commodus’ jonge

echtgenote Crispina zwanger zou zijn geworden (het huwelijk zou overigens kinderloos
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blijven), terwijl Dio een ware soap-opera van minnaars, minnaressen en liefdesintriges

aan het hof als achtergrond van het complot zag. De Historia Augusta noemt voor de

afwisseling eens geen seks en geweld, maar geeft politieke oorzaken. Over de uitvoe-

ring van het complot daarentegen zijn de bronnen eenduidig. Claudius Pompeianus

Quintianus, een jonge senator, verborg zich in de schaduw van de ingang van het

Colosseum. Toen Commodus langskwam, trok Quintianus zijn dolk en riep: Hunc

tibi pugionem senatus mittit. ‘De senaat stuurt je deze dolk’. Helaas voor hem gaf deze

korte speech de lijfwachten van de keizer de tijd om in te grijpen en hij werd over-

meesterd voor hij Commodus kwaad kon doen.3 Vanaf dat moment was de verhouding

tussen keizer en senaat volledig verziekt. 

Twee secondanten en een god-keizer 

Deze verstoorde verhouding kwam duidelijk tot uiting in de ‘secondanten’ die

Commodus vanaf Lucilla’s samenzwering naar voren schoof. De politieke macht kwam

meer en meer bij Commodus’ persoonlijke favorieten te liggen. Hoewel Commodus

in elk van zijn eigen consulschappen een oude vriend van zijn vader als collega koos,

had deze oude garde van notabelen steeds minder in te brengen. De ware macht lag

vanaf de mislukking van het Lucilla-complot tot 185 bij de nieuwe prefect van de

Praetoriaanse Garde, Sex. Tigidius Perennis, en na diens ‘val’ tot 190 bij de vrijgelatene

M. Aurelius Cleander. Literaire bronnen hebben geen goed woord voor deze twee

mannen over. Vooral Cleander komt er slecht vanaf en volgens Herodianus (1. 12. 3)

zorgden zijn ‘hebzucht en hoogmoed ervoor dat hij zelfs naar de positie van de keizer

verlangde’. Dit laat duidelijk de beperkingen van Herodianus als bron zien. Een voor-

malig slaaf zou nooit het Romeinse rijk kunnen leiden. Het duurde zelfs nog meer

dan 25 jaar voor de legerleider Macrinus in 217 keizer kon worden hoewel niemand in

zijn familie senator was. Cleander kan nooit werkelijk gedacht hebben dat het keizer-

schap voor hem bereikbaar was – het is waarschijnlijker dat Herodianus hier wil

benadrukken hoe misplaatst de positie van Cleander in zijn optiek was.4

Cleander was een doorn in het oog van de traditionele Romeinse elite. Een aantal

executies van prominente senatoren, misschien verbonden met dynastieke perikelen

– het huwelijk van Commodus en Crispina bleef kinderloos – maakte zijn positie nog

controversiëler. Het is dan ook weinig verrassend dat een aantal senatoren in 190 in

actie kwam. Vooral de praefectus annonae Papirius Dionysius die verantwoordelijk was

voor de graantoevoer van Rome, speelde daarbij een kardinale rol. Hij zorgde voor een

graantekort en vervolgens voor onrust bij het volk, dat Cleander de schuld gaf. Commodus

kon de steun van het volk niet missen en executeerde zijn secondant.

Cleander was de laatste persoonlijke favoriet die Commodus tussen zichzelf en de

senaat plaatste. Vanaf 190 koos hij een andere manier om de macht van de senatoren

in te perken. Hij presenteerde het keizerschap als gebonden aan hem persoonlijk en

legde meer dan ooit de nadruk op zijn uitverkoren en bovenmenselijke status. Als de

keizer door de goden op zijn plaats was gezet en zelf goddelijke kwaliteiten had, deden
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zijn gebrek aan ervaring en jonge leeftijd er niet meer toe. Enige nadruk op de verheven

positie van de keizer was niet nieuw. Al vanaf de Lucilla-samenzwering werd de provi-

dentia deorum benadrukt; het zou de wil van de goden zijn dat Commodus als enige

van de acht zonen van Marcus Aurelius was overgebleven. Commodus werd ook

geroemd om zijn pietas, felicitas, en nobilitas. Deze eigenschappen, zo suggereerden

munten en standbeelden, maakten het de keizer mogelijk de problemen van het rijk

op te lossen. Commodus, zo werd van alle kanten duidelijk gemaakt, was de enige

persoon die een nieuw Gouden Tijdperk kon inluiden (afb. 1). Alleen de keizer kon

voor vrede en overvloed zorgen 

Na de val van Cleander werd dit ‘beeldprogramma’ veel verder doorgevoerd. Een

verregaande identificatie met Hercules verving eerdere, meer behoudende, suggesties

omtrent Commodus’ goddelijkheid. Deze identificatie betekende dus een verandering

ten opzichte van de eerdere beeldprogramma’s, maar lag tegelijkertijd in hun verlengde.

Hercules, de godgeworden mens die door zijn daden op aarde de mensheid welvaart

gebracht had en zelf daarmee de onsterfelijkheid had verworven, was in essentie niet

ver verwijderd van de goddelijk uitverkoren keizer Commodus wiens daden een

Gouden Tijdperk inluidden (afb. 2). 

Een god-keizer in de arena

Gladiatorium etiam certamen subiit et nomina gladiatorum recepit eo gaudio quasi accipe-

ret triumphalia. ’Hij nam zelfs deel aan gladiatorengevechten en accepteerde gladiato-

ren-namen met net zoveel genoegen alsof hem een triomf was toegekend’ (Historia

Augusta, Commodus, 11. 10–11).
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Afb. 1. Medaillon uit 187 n.Chr. Januskop, met Commodus’ gezicht als het naar de

toekomst kijkende deel. De achterkant toont Tellus Stabilitas (rust op aarde); de vrede

en overvloed die de keizer brengen zal (London, British Museum).
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Afb. 2. Capitolijnse buste van Commodus als Hercules, 
staand op een globe, met daarnaast horens van overvloed 
en Victoria-beeldjes, en met Hercules’ appels van de 
onsterfelijkheid in zijn hand (Roma, Musei Capitolini; 
foto: DAI-Rom 1938.1321).

Commodus’ gedrag in de arena wordt vaak als ‘bewijs’ voor zijn krankzinnigheid
aangehaald. En inderdaad was het ongebruikelijk dat de keizer als gladiator vocht –
hoewel dit niet zonder precedent was. Hadrianus en Lucius Verus hadden als gladiator
getraind, en Caligula had zelf in de arena opgetreden. Ook leden van de senaat waren
soms in het amfitheater actief, wat door Commodus’ opvolger, Septimius Severus,
gebruikt werd om zijn voorgangers gedrag te verdedigen: ‘Want het was schandelijk’,
zei hij, ‘dat Commodus met zijn eigen handen wilde beesten doodde, maar kort geleden
worstelde één van jullie groep, een oude man die consul was geweest, publiekelijk met
een prostituée die als luipaard was uitgedost’ (Dio, 76. 8. 2).

De gladiatorenspelen waren bijzonder populair. Het is al te makkelijk ze te 
veroordelen vanwege hun bloederigheid, zoals veel oudhistorici tot nu toe gedaan
hebben.5 Maar voor de Romeinen waren de spelen een mogelijkheid om militaire moed
(virtus) te tonen als er geen oorlog was. Vele ridders (equites) en senatoren vochten als
gladiator hoewel dat eigenlijk verboden was. Aan de steeds aangepaste wetgeving valt
echter op te maken dat de wetten die de hogere standen verboden als gladiator op te
treden slechts beperkt effect hadden. Er was zelfs een categorie gladiatoren die de
equites genoemd werd. In de arena konden deze Romeinen van exotisch genaamde
strijders winnen (waaronder ‘Thraciërs’ en ‘Samnieten’) en zo de almacht van Rome
tonen. Ook als de barbaren onder elkaar vochten (zonder Romeinse strijders in de
arena) deden ze dit in een context die door Rome bepaald werd, met altijd een
Romeinse organisator die besloot of de verliezer in een gevecht mocht leven of moest
sterven. In de arena vocht de Romeinse beschaving tegen chaos 
en barbarij – en Rome won steeds. In de arena, ook, zetten vrij
willige strijders, van wie er veel meer waren dan vaak wordt 
aangenomen, hun leven op het spel; bijna alsof ze de dood 
zelf uitdaagden. De graffiti in Pompeii maken duidelijk 
hoe populair winnende gladiatoren konden worden – 
populariteit die Juvenalis in zijn Satiren (6. 106–10) 
belachelijk maakt: ‘zijn gezicht was een puinhoop, 
littekens van de helm, een grote wrat op zijn neus,
en vieze pus druppelde continu uit één oog. Maar 
hij was een gladiator. Dat woord maakt de hele soort 
aantrekkelijk.’

Het charisma van een gladiator kwam Commodus
goed van pas. Belangrijker nog zal geweest zijn dat 
Commodus in de arena de daden van Hercules kon 
naspelen. Door in de arena nagebootste mythologische
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vertellingen kon Commodus de Romeinen laten zien hoe hij, net als de god met wie

hij zich identificeerde, een heroïsche winnaar was. Wellicht daagde hij zelfs, net als

Hercules, de dood uit. Een passage uit Dio (73. 21. 3) maakt dat aannemelijk: ‘Na de

beschreven evenementen monterde hij ons op. Want toen hij van plan was om weer

eens als gladiator te vechten, droeg hij ons op het amfitheater in ruiter kledij te betre-

den, en met wollen mantels aan, iets wat wij nooit doen als we naar het amfitheater

gaan, behalve wanneer één van de keizers gestorven is; en op de laatste dag werd zijn

helm naar buiten gedragen door de poort waardoor de doden weggedragen worden.’

De Historia Augusta (Commodus, 16. 6–7) schetst een vergelijkbaar beeld: ‘Een voor

hemzelf niet onbelangrijk voorteken veroorzaakte hij zelf; want nadat hij zijn hand in

de wond van een gedode gladiator had gestoken, veegde hij deze op zijn eigen hoofd

af, en – opnieuw tegen alle tradities in – beval hij de toeschouwers zijn gladiatorens-

hows niet in toga’s maar in mantels gekleed bij te wonen, een gewoonte bij begrafe-

nissen, terwijl hij zelf in rouwkleding aanwezig was. Tot twee keer toe werd zijn helm

bovendien door de Poort van Libitina (de godin van begrafenissen) gedragen.’

Als gladiator toonde Commodus moed, en beschermde het rijk symbolisch tegen

de barbaren. Om dat te kunnen doen presenteerde hij zich direct aan het volk dat in

het amfitheater verzameld was. Opnieuw was het alleen de keizer die zijn onderdanen

kon beschermen en opnieuw werden de heroïsche kwaliteiten van de keizer benadrukt.

De gladiator Commodus-Hercules maakte duidelijk wie voor het rijk van belang was. 

Commodus’ dood

Op 31 december 192 zou deze boodschap extra benadrukt worden. Commodus was

van plan de nieuwe consuls te executeren en verkleed als Hercules, begeleid door

gladiatoren, het nieuwe jaar te openen. Het zou zijn superieure positie overduidelijk

gemaakt hebben – maar voor het zover was, werd hij vermoord. De achtergronden

van deze laatste samenzwering zijn zoals zoveel aspecten van Commodus’ leven en

zoals zoveel samenzweringen (die nu eenmaal per definitie heimelijk zijn) moeilijk te

achterhalen. De daders lijken duidelijk, al zijn hun redenen dat niet. Commodus werd

vermoord door degenen die het dichtst bij hem stonden: zijn maîtresse Marcia, zijn

kamerheer Eclectus, en de prefect van de Praetorianen, Laetus. Misschien vonden ze

dat Commodus te ver ging of misschien vreesden ze voor hun eigen leven. Misschien

ook was Commodus’ directe opvolger Pertinax bij de samenzwering betrokken. Hoe

dan ook, het was Marcia die Commodus gif toediende. Toen dat niet afdoende bleek,

werd de atleet Narcissus naar Commodus’ kamers gestuurd om hem in bad te wurgen.

De keizer was dood en de senaat vervloekte zijn nagedachtenis. Maar nog geen

drie jaar later werd deze damnatio memoriae door Septimius Severus teruggedraaid.

Severus noemde zich zelfs divi Commodi frater, de broer van de goddelijke Commodus.

Hij presenteerde zichzelf soms ook als Hercules, hoewel niet op dezelfde schaal als
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Commodus. Net als zijn ‘goddelijke broer’ regeerde Septimius Severus zonder veel

aandacht aan de senaat te schenken. Zijn laatste woorden, gericht aan zijn zonen

Geta en Caracalla, zijn duidelijk: ‘wees eendrachtig, maak de soldaten rijk en veracht

alle andere mensen.’ Een nieuwe fase voor het Romeinse keizerrijk was ingegaan.
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e dactylische hexameter, de meest bekende versmaat in de Griekse en

Latijnse poëzie, is voor Nederlandse vertalers een ramp. In het Nederlands

zijn dactylische versmaten niet gebruikelijk: de taal lijkt niet op natuurlijke

wijze in zo’n patroon te passen. Er is wel een zekere hexametrische vertaaltraditie,

maar anders dan in bijvoorbeeld het Duitse taalgebied is die vooral tot de wereld van

de classici beperkt gebleven. Een oorspronkelijke dichter zal niet snel vrijwillig voor

dactylische maten kiezen. Of het moet zijn om redenen van spot en satire.

Maar hoe moet antieke hexametrische poëzie dan in het Nederlands worden 

vertaald? Over deze vraag verschillen classici, al dan niet actief als vertalers, al vele

decennia grondig met elkaar van mening.1 De overgevoeligheid voor deze vraag onder

liefhebbers van de oudheid is misschien nog het best vergelijkbaar met die voor 

spellingskwesties bij de gemiddelde Nederlandse taalgebruiker.

Deze bijdrage beoogt geen nieuwe theorie te formuleren of zelfs maar alle gebruikte

argumenten te hernemen, maar wil iets verduidelijken over de praktijk. Terwille van

het overzicht worden de belangrijkste manieren geschetst waarop Griekse of Latijnse

hexameters in een aantal toonaangevende, min of meer recente Nederlandse vertalingen

worden weergegeven. Aan het eind ga ik nog kort in op een voorbeeld uit mijn eigen

vertaalpraktijk.

Proza

Veel van wat geldt als het voornaamste uit de antieke literatuur, en daarmee uit de

wereldliteratuur, is geheel geschreven in hexameters: de epen van Homerus en

Apollonius van Rhodus, de leerdichten van Hesiodus, het werk van Vergilius,

Lucretius en Ovidius (de Metamorphosen), van Romeinse satyrici zoals Horatius en

Juvenalis, evenals dat van latere beoefenaren van epos en leerdicht: het is allemaal in

hexameters. Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken spreek ik hier verder niet

van poëzie die voor de helft in hexameters is gesteld, zoals liefdespoëzie en epigram,

waarin het elegisch distichon wordt gehanteerd (een dactylische hexameter gevolgd

door een dactylische pentameter).

De kwestie blijft niet beperkt tot een academisch dispuut onder geleerden. Het

betreft de weergave van de hoogtepunten van de antieke letterkunde. Iedere onderlegde

lezer van literatuur krijgt er dus direct of indirect mee te maken.

De eerste vraag die zich voor vertalers aandient is óf ze een poëtische vorm in

hun vertaling willen handhaven of aanbrengen. Het wekt misschien geen verbazing

dat zelfs deze vraag niet eensluidend wordt beantwoord. Enkele van de bekendste en

meest gelezen vertalingen van Homerus en Vergilius zijn gesteld in proza. Het gaat
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hier vooral om de vertalingen van M.A. Schwartz (een lijst van alle genoemde Neder-

landse vertalingen is te vinden aan het eind van dit artikel). Schwartz’ vertalingen uit

de jaren vijftig van de vorige eeuw worden tot op de huidige dag herdrukt en verkocht,

en het moet gezegd: ze zijn nog prima leesbaar. Voor antieke werken van lange adem

is de keuze voor proza helemaal niet zo slecht als ze in eerste instantie lijkt: Homerus

en Vergilius kunnen worden beschouwd als vertellers van verhalen, en vertellen doen

wij tegenwoordig nu eenmaal in proza. Ter aanvulling mag vermeld worden dat

Schwartz een vorm van verzorgd proza schrijft die terecht ‘ritmisch proza’ heet, en

die in zijn welluidendheid onverwacht veel poëtische kracht weet over te brengen. Als

illustratie volgt hier de bekende aanspreking van Nausikäa door Odysseus in Boek 6

van de Odysee (vers 148–157) en de openingsregels van Boek 2 van de Aeneis (vers 1–6).

Zonder langer te dralen sprak hij het vleiende en welberekende woord ‘Ik smeek u om

hulp, prinses! Maar zijt ge een godin of een sterveling? Als ge een van de goden zijt,

die de wijde Olympos bewonen, dan doen uw schoonheid en uw rijzige gestalte mij

allereerst denken aan Artemis, de dochter van de grote Zeus. Maar als ge een van de

stervelingen zijt, die op aarde wonen, dan zijn wel overgelukkig uw vader en uw geliefde

moeder en overgelukkig uw broers. Stellig wordt hun hart door vreugde verwarmd,

wanneer zij een kind zo bloeiend van jeugd de dansplaats zien binnenkomen.’

(vert. Schwartz)

Allen verstomden en hielden de blik in gespannen verwachting op Aeneas gericht, die

vanaf zijn hoge rustbed aldus begon: ‘Gij beveelt mij, o koningin, een onzegbare

smart te hernieuwen en te verhalen, hoe de Grieken hebben verwoest de rijkdom van

Troje en het beklagenswaardige rijk, al het leed dat ik heb aanschouwd en waarin ik

een groot aandeel had.’ (vert. Schwartz)

In de laatste decennia heeft deze vorm van poëzie-vertalen in de klassieke wereld weinig

navolging gekregen. Een schaars recent voorbeeld van een vertaling in proza is te vinden

in de Homerische hymnen vertaald door H. Verbruggen (1995), waarin van ritmische

verfraaiing grotendeels lijkt te zijn afgezien. En de Empedocles-vertaling door Rein

Ferwerda (1997) handhaaft weliswaar een splitsing in evenveel regels als het origineel,

maar bekommert zich verder niet merkbaar om poëtische woordkeus, klank of ritme.

De aandacht gaat in deze vertalingen geheel uit naar de inhoud, wat zeker in het

tweede geval goed te verdedigen is: Empedocles is bovenal een filosoof.

Vrijheid of keurslijf

In de praktijk kiezen Nederlandse vertalers van klassieken in ruime meerderheid voor
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een of andere poëtische vorm. Dat betekent in alle mij bekende gevallen meteen een

keuze voor een strak metrisch patroon. Dit is eigenlijk een tamelijk merkwaardig

fenomeen: waar vrije verzen alle ruimte en vrijheid laten voor dichterlijke accenten

en ‘special effects’, en waar zij compensatie zouden kunnen bieden voor de vele on-

gemakken bij het vertalen van oude poëzie, blijft die mogelijkheid ongebruikt.

Een verklaring hiervoor ontbreekt. Misschien dat vrije verzen te weinig dwingend

en te gemakkelijk lijken (een misvatting, dunkt mij). Het zou kunnen dat vertalers zo

onder de indruk zijn van de metrische kracht van het origineel dat zij haast automatisch

kiezen voor een strakke vorm. De invloed van de oorspronkelijke tekst is in dat geval

dus wel heel bepalend. Het vergt ook minstens een grote dosis moed en onafhankelijk-

heid om wél in poëtische taal te schrijven, maar af te zien van de steun van een metrisch

korset. Om alvast vooruit te lopen op het slot van mijn bijdrage: ook ik heb deze stap

naar vrije verzen niet willen zetten. Dat was deels een kwestie van persoonlijke smaak,

maar deels ook van gebrek aan durf. Wanneer staat de eerste dichter op die een antiek

hexametrisch gedicht in vrije verzen vertaalt?

Een grote groep klassieke vertalers kiest onverschrokken voor wat de meest voor

de hand liggende oplossing lijkt: handhaving van de hexameter, of beter gezegd, over-

zetting van dit metrum naar de eigen taal. De resultaten zijn heel wisselend, omdat

het Nederlands, als gezegd, niet bepaald voor dactylische maten geschapen lijkt. Veel

hangt dus af van de creativiteit en scheppingskracht van de vertaler.

Laat ik met een eminent voorbeeld beginnen. De hexametrische Homerus-

vertalingen van H.J. de Roy van Zuydewijn (1980 en 1992) boezemen zelfs verklaarde

tegenstanders van de Nederlandse hexameter respect in. De overigens merkwaardig

late bekroning van zijn vertaalwerk met de Martinus Nijhoffprijs in 2002 wordt, voor

zover ik weet, door niemand serieus betwist. Ter vergelijking volgt hier de eerder

geciteerde passage uit de Odyssee:

Aanstonds sprak hij daarop de berekenend vleiende woorden:

‘’k Val voor uw voeten, prinses. Maar bent u een god of een sterveling?

Als u een god bent met hen die het ruim van de hemel bewonen,

vind ik in heel uw verschijning, in lichaamslengte en bouw u

sprekend op Artemis lijken, het kind van de grote Kronide.

Maar als u sterfelijk bent, een der mensen die wonen op aarde,

zijn ze wel dubbel gelukkig, uw vader en edele moeder,

dubbel gelukkig uw broers. Want zeker is wel dat hun hart zich

altijd verheugt over u en een warm gevoel krijgt van blijdschap,

als ze u zo, in uw stralende jeugd, op de dansplaats zien komen.

(vert. De Roy van Zuydewijn)
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De verzen zijn echte hexameters, maar lopen toch verrassend soepel en natuurlijk.

Maar, zeggen tegenstanders van de Nederlandse hexameter, hier is sprake van een

uniek geval, een uitzondering op de regel, want de hexameter blijft onze taal in principe

vreemd.

En inderdaad, in veel andere hexameter-vertalingen waant men zich in een andere

wereld dan de onze. Een zekere mate van vervreemding is misschien aanvaardbaar zodra

het om grote werken uit de verre oudheid gaat, maar als het resultaat on-nederlands

klinkt of de indruk wekt een merkwaardig soort proza te zijn, rijzen er toch vragen.

Dat is bijvoorbeeld het geval in de veelgelezen Lucretius-vertaling van Ida Gerhardt

(1946), of, een recenter voorbeeld, de vertaling van Vergilius’ Aeneis I/II door Henk

Schoonhoven (1997):

Stil werd het – allen richtten gespannen hun blikken vol aandacht

en van zijn hoge rustbank nam ‘t woord de zorgzame Aeneas:

‘Onuitsprekelijk verdriet, koningin, wenst u te hernieuwen:

hoe de Grieken de macht van ’t beklagenswaardige Troje

hebben verwoest, wat ik zelf aan verschrikking heb meegemaakt, en mijn

grote betrokkenheid (...)’ 

(vert. Schoonhoven)

Poëtisch iets geslaagder lijkt de veel oudere Lucretius-vertaling in hexameters van

Aeg. W. Timmerman (uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, maar nog in

1984 herdrukt), maar die is qua woordkeus nu echt gedateerd.

In deze groep is een opmerkelijke subcategorie te noemen van vertalingen die

wel claimen een hexameter te hanteren, maar dit, naar de letter van de metrische wet,

niet consequent doen. Piet Schrijvers veroorlooft zich in zijn alleszins lezenswaardige

Aeneis-vertaling (1996) een aantal vrijheden, zoals de mogelijkheid van een onbeklem-

toonde syllabe aan het begin van het vers (hieronder in r. 2, 3, maar weer niet in 5).

Daarmee kan zijn hexameter, hoe goed leesbaar ook, niet gelden als een zuivere hexa-

meter, en komt de vraag op waarom hij geen geheel andere, nieuwe vorm heeft willen

kiezen.

Allen verstomden en hielden hun ogen vol aandacht gericht

naar vader Aeneas die op zijn hoge rustbed het woord nam:

‘Vorstin, U vraagt me onzegbaar verdriet opnieuw te beleven:

hoe onze macht en de deerniswekkende stad der Trojanen

door de Grieken zijn weggevaagd, een ramp waarvan ik

slachtoffer en getuige geweest ben (...)’ 

(vert. Schrijvers)
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In de terecht veelgelezen en vlotlopende Odyssee-vertaling van Imme Dros (1991) kunnen

tal van verzen slechts met grote moeite als hexameters herkend worden. Men moet

daar al heel vreemde accentuering voor toepassen en de natuurlijke manier van lezen

opzij zetten.

en meteen zei hij deze bloemzoete, listige woorden:

‘Help me, vorstin – maar bent u een mens of een Goddelijk wezen?

Mocht u een van de Goden zijn, die in de brede

hemel wonen, dan denk ik dat ik er niet ver naast zit,

als ik vermoed dat u Artemis bent, de dochter van de

machtige Zeus, te oordelen naar uw schoonheid en lengte.

Maar als u een van de mensen bent, die op aarde wonen,

dan zijn uw vader en lieve moeder rijk gezegend,

driewerf gezegend! En uw broers die zijn ook natuurlijk

driewerf gezegend, wat moeten die in hun hart verrukt zijn

als ze zo’n lieflijke telg van hun eigen familie zien dansen.’

(vert. Dros)

Veel verzen lijken eerder jambisch en soms laten ze zich meer lezen als ritmisch

proza. Slecht of verwerpelijk is dat intussen niet, integendeel, want de vertaling bezit

grote kwaliteiten, maar voor zuivere hexameters kunnen ook Dros’ verzen moeilijk

doorgaan. Omdat Dros haar metrische vorm ook in oorspronkelijk werk hanteert, kan

men hier misschien het best spreken van de ‘Drossiaanse hexameter’.

Jamben

Het alternatief is duidelijk: jambische verzen. Jamben (en trocheeën) passen beter in

het Nederlands en maken natuurlijker klinkende verzen mogelijk. Er is hier een aantal

geslaagde vertalingen aan te wijzen, die ook weer onderlinge verschillen vertonen.

Een in het Nederlands gangbare metrische vorm is de Alexandrijn (jambische

zesvoeter). Die wordt met succes gebruikt door bijvoorbeeld Wolther Kassies in zijn

vertalingen van Apollonius van Rhodus (1996) en Hesiodus’ Werken en Dagen (1989),

door Paul Claes in het lange bruiloftslied van Catullus (c. 64) in zijn complete Catullus-

vertaling (1995), die verder overigens een keur aan metrische vormen laat zien. Een

eerder voorbeeld is de Ars Poetica van Horatius in de vertaling van Piet Schrijvers

(1980). Jambische zesvoeters (met een onbeklemde syllabe tot slot) hanteerden ook

Ida Gerhardt in haar vertaling van Vergilius’ Georgica (Het boerenbedrijf, 1949) en

(zonder zo’n onbeklemtoonde slotsyllabe) A. Rutgers van der Loeff in zijn Lucretius-

vertaling (1976).
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De varianten laten zich hier raden. M. d’Hane-Scheltema heeft voor haar veel-

geroemde vertaling van Ovidius’ Metamorphosen (1994) de zeldzame jambische

zevenvoeter nieuw leven ingeblazen, en gebruikt die vorm ook in haar recente Aeneis-

vertaling (2000). Die extra voet geeft net iets meer ruimte om alle elementen van het

origineel op natuurlijke wijze weer te geven zonder dat er gewrongen en geperst moet

worden. Het nadeel van de vorm is dat ze nogal lange regels oplevert (de betreffende

banden in de ‘Baskerville-serie’ van Athenaeum - Polak & Van Gennep zijn letterlijk

een paar centimeter groter dan normaal!). Soms kan daarmee ook hier de indruk 

ontstaan van merkwaardig gezet proza.

Eenieder zweeg nu stil, vol spanning richtten zij hun blikken,

waarna Aeneas, hoog gezeten, zijn verhaal begon:

‘U laat mij, koningin, opnieuw onzegbaar leed beleven -

hoe Trojes rijk en jammerlijke macht verwoest zijn door

de Grieken; al die droeve dingen die ik zelf gezien heb

en zelf heel sterk heb meebeleefd (...) 

(vert. d’Hane-Scheltema)

De zevenvoeter van M. d’Hane-Scheltema heeft slechts op kleine schaal navolging

gekregen. Het enige recente voorbeeld dat ik ken is de Cupido Cruciatus van Ausonius

(ruim 100 verzen), in de vertaling van Patrick Lateur (1999).

Korter dan zes of zeven jamben kan natuurlijk ook, maar in de praktijk blijft dat

tot uitzonderingen beperkt. Vijfvoetige jamben treft men aan in de vermaarde Juvenalis-

vertaling (1984) van, alweer, M. d’Hane-Scheltema. Tegenover de kortheid van de

regels staat hier wel een aanzienlijke uitdijing van het aantal regels (zo’n 30 procent

meer dan in het Latijn). Dat is ook het geval in de al wat oudere en misschien wat 

veronachtzaamde Aeneis-vertaling door Anton van Wilderode (1962):

De disgenoten staakten hun gesprekken

en keken vol verwachting naar Aeneas

die van zijn hoge zitplaats op het rustbed

zonder verwijl aldus begon te spreken:

‘Gij vraagt mij, koningin, een onuitspreekbaar

verdriet weer op te roepen, te verhalen

hoe Griekenland ’t rampzalig rijk van Troje

vernietigde, het leed dat ik gezien heb

en waarvan ik helaas meer dan mijn deel kreeg.’

(vert. Van Wilderode)
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In vijfvoetige jamben is ook de fraaie vertaling van Ausonius’ Mosella door Patrick

Lateur (2001), naar mijn smaak een van de beste vertalingen van antieke poëzie die de

laatste decennia in het Nederlands is gemaakt. Ook hier is het aantal regels aanzienlijk

groter dan in het origineel: 752 tegenover 483, oftewel 56 procent meer.

Als curiosum vermeld ik tenslotte nog een wat merkwaardige variant in het

Duits. Paul Dräger heeft onlangs (2002) dezelfde Mosella van Ausonius vertaald in

Duitse verzen gebaseerd op de vijfvoetige jambe – alleen voegt hij er telkens een extra

tweede regeltje van ongeveer vier jamben aan toe, als ‘epode’, om zo de correspondentie

in aantal regels met het origineel te kunnen handhaven. Het geheel oogt typografisch

dan wat ruimer en vlotter, maar per hexameter komt het feitelijk neer op een jambische

negenvoeter.

Genre en voorkeur

De vraag welke metrische vorm het meest geschikt is, blijkt dus telkens andere ant-

woorden te krijgen. Er springt niet duidelijk een vorm uit die overal en voor iedereen

goed werkt en bevredigende resultaten oplevert. Voor een grote, epische tekst als de

Odyssee komen hexameters misschien eerder in aanmerking dan voor de Satiren van

Juvenalis, zoals omgekeerd de jambische vijfvoeter qua sfeer en uitstraling eerder

voor de hand ligt bij een literair kleinood als Ausonius’ Mosella dan bij de grote

Aeneis.

Een interessante illustratie van dit genre-gebonden aspect geeft de nieuwe, volledige

Hesiodus-vertaling van Wolther Kassies (2002). Waar de al eerder  gepubliceerde

Werken en Dagen, zoals gezegd, de jambische zesvoeter gebruiken, is dat voor de

Theogonie, met haar veelheid aan godennamen, ondoenlijk, en heeft de vertaler hier

voor een Nederlandse hexameter gekozen. In een en hetzelfde boek vindt de lezer dus

vertalingen van Griekse hexametrische teksten in verschillende metra.

Behalve de aard van de tekst spelen ook de voorkeuren en opvattingen van de

vertaler een voorname rol bij de keuze van het metrum. Veelal blijven ze impliciet,

maar een enkele keer neemt een vertaler openlijk stelling voor of tegen een bepaald

metrum, omdat dit al dan niet past bij het origineel of al dan niet recht doet aan het

Nederlands. Veelal spitst de discussie zich hier toe op de hexameter.

Zonder te willen polemiseren durf ik de stelling wel aan, dat – naarmate een

metrum in het Nederlands ongebruikelijker is – er meer van de poëtische talenten

van de vertaler verwacht mag worden. Door een minder courant metrum te kiezen

neemt de vertaler immers min of meer de rol van een zelfstandig dichter in. Het is

uiteraard diens goed recht om de poëtische vorm te kiezen die hij wil, maar de dichter

wordt daar vervolgens wel op beoordeeld. Anders geformuleerd: het is niet iedereen

gegeven om aanvaardbare verzen in minder gebruikelijke maten te schrijven. Wat De
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Roy van Zuydewijn kan, lukt niet iedere classicus, hoe goed die het Grieks of Latijn

ook beheerst en hoe groot zijn of haar Nederlandse woordenschat ook is.

Aan het eind van dit overzicht is geen helder antwoord te geven op de aan het

begin gestelde vraag ‘hoe vertaal je antieke hexameters?’ Het gebeurt feitelijk op allerlei

manieren, en het succes van de gemaakte keuzes hangt van verschillende factoren af,

zoals de aard en het genre van de tekst, de voorkeuren en mogelijkheden van de vertaler,

en eventueel ook de bestemming van de tekst.

Ook de doelgroep van een vertaling kan namelijk een rol spelen. Een vertaling

bestemd voor een breed en deels jong publiek zal strenge metrische vormen misschien

vermijden (of aanpassen, zoals bij de ‘Drossiaanse hexameter’), terwijl een vertaling

voor vakgenoten of een hoog onderlegd publiek daar juist doelbewust voor kan kiezen.

Ik heb overigens de indruk dat deze ‘publieksfactor’ in de praktijk voor poëzie-vertalers

geen grote rol speelt bij hun basis-keuze. Misschien zou dit punt meer aandacht 

verdienen.

Een bondige vorm

Tot slot een proefje van eigen vertaalwerk. Onlangs kreeg ik de kans om zelf het boven

besproken probleem in de praktijk te onderzoeken, toen ik het verzoek kreeg om een

hexametrische Latijnse tekst van 444 regels te vertalen. Het betreft geen klassieke,

maar een middeleeuwse Latijnse tekst, van de hand van Walafried Strabo (808–849),

de abt van het klooster Reichenau (op het gelijknamige eiland in de Bodensee). Hij

schreef een beroemd geworden gedicht over zijn kloostertuin en de daarin groeiende

soorten planten, vruchten en kruiden. In dit gedicht, algemeen aangeduid als de

Hortulus (‘tuintje’), volgt hij op erudiete wijze de taal en stijl na van de antieke Romeinse

dichters, vooral Vergilius. Het resultaat is dat zijn poëzie nogal eens complex van aard

is en het stempel van een lange traditie draagt: hier is bijvoorbeeld te denken aan

moeilijke, gelaagde toespelingen, geijkte formuleringen, ingewikkelde omschrijvingen

en vergelijkingen voor eenvoudige zaken, en referenties aan antieke teksten.

Mijn eerste keuze was die vóór een poëtische, metrische vorm, maar tégen de

Nederlandse hexameter, die mij persoonlijk al gauw te ‘ronkend’ klinkt. De te vertalen,

vrij ‘intieme’ en symbolische tekst leek daar niet om te vragen.

Mede gezien mijn enthousiasme voor de Mosella-vertaling van Lateur kwam ik vrij

snel uit bij het model van de vijfvoetige jambe, of iets preciezer gezegd: het zogenaamde

blanke vers (rijmloze jambische verzen van vijf heffingen, met de mogelijkheid van

een onbeklemtoonde syllabe aan het eind en van weglating van de onbeklemtoonde

syllabe aan het begin).

Na enige experimenten merkte ik tot mijn grote verbazing dat het mogelijk

bleek om de verzen een op een te vertalen: per Latijnse hexameter gemiddeld één

zo’n kort jambisch vers (446 regels voor 444 hexameters).
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III instantia cultoris et fructus operis

Denique vernali interdum conspergitur imbre

parva seges, tenuesque fovet praeblanda vicissim

luna comas; rursus si quando sicca negabant

tempora roris opem, culturae impulsus amore,

quippe siti metuens graciles torpescere fibras,

flumina pura cadis inferre capacibus acri

curavi studio, et propriis infundere palmis

guttatim, ne forte ferocior impetus undas

ingereret nimias et semina iacta moveret.

Nec mora, germinibus vestitur tota tenellis

areola et quamquam illius pars ista sub alto

arescat tecto, pluviarum et muneris expers

squaleat aerii, pars illa perennibus umbris

diffugiat solem, paries cui celsior ignei

sideris accessum lateris negat obice duri,

non tamen ulla sibi fuerant quae credita pridem,

spe sine crementi pigro sub cespite clausit.

Quin potius quae sicca fere et translata subactis

suscepit scrobibus, redivivo plena virore

restituit, reparans numeroso semina fructu.

Nunc opus ingeniis, docili nunc pectore et ore,

nomina quo possim viresque attingere tantae

messis, ut ingenti res parvae ornentur honore.

(53–75)

De nijvere tuinder en de vrucht van zijn werk

En dan sproeit soms een voorjaarsregen zacht

op het klein gewas en laat de maan zijn schijnsel

weldadig vallen op het prille groen.

Maar soms, wanneer het droog en dauwloos blijft,

draag ik, bezorgd om dorheid en benauwd

voor schade aan de tere weefsels, liefdevol

emmers helder water aan en giet ze
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eigenhandig druppelsgewijze uit:

ik wil geen grote gutsen vocht, waardoor

het aangebrachte zaad weer weg zou spoelen!

En zo bekleedt het tuintje zich al snel

met kleine kiemen. En hoewel het deels

verstoft, bij het afdak, lucht- en regenloos,

en deels verregent en de zon verjaagt

waar een hoge muur het sterrenlicht blokkeert,

toch heeft het nooit het toevertrouwde zaad

beschaamd en zonder hoop op bloei verborgen.

Integendeel, wat vrijwel droog in kuiltjes

wordt gestopt schiet als herboren weer

omhoog, draagt vrucht, met nieuwe kracht bezield.

Nu komt het aan op dichtergaven, kennis

en bevlogen taal, om alles van die oogst

met name te noemen, in alle geuren en kleuren:

dan krijgt het kleine goed een grote eer.

Wie bedenkt dat het Latijn gemiddeld een beknoptere manier van uitdrukken kent

dan het Nederlands en dat een dactylische hexameter fysiek altijd langer is dan een

Nederlands blank vers, begrijpt wat het gevolg is: er is hier onvermijdelijk het een en

ander gesneuveld. Dat bleek te kunnen, omdat de Latijnse verzen wel wat ‘ruis’ bevatten.

Voor een deel is die in de Hortulus te lokaliseren in syntactische kenmerken van

het Latijn, zoals lange constructies met participia en infinitieven. Daar kan soms het

mes in, wanneer het Nederlands een kort alternatief heeft. Daarnaast staan er in het

gedicht nogal wat omschrijvingen die cultureel verbonden zijn aan de eisen van het

middeleeuws Latijn, zoals sterke pathos-effecten, woordherhalingen en mythologische

toespelingen. Hier heb ik nogal eens vereenvoudigd en genormaliseerd. Een weergave

van liquor Lenaeus (214–215) met ‘Leneïsch vocht’ zou niet alleen pedant en bespottelijk

klinken, maar ook uitleg in een voetnoot vergen. Het vlakke en kleurloze ‘wijn’ geeft

hier de kern weer. Uiteraard gaat hierbij iets verloren.

Vanzelfsprekend is nergens iets weggelaten dat naar mijn mening wezenlijk

was voor de betekenis: de Nederlandse tekst is geen bewerking, maar een vertaling,

die aan het origineel zoveel mogelijk recht wil doen.

Verder heb ik geprobeerd de ‘verliezen’ ook te compenseren door details ‘toe te

voegen.’ Zo blijft in de weergave van Punica mala (271) (‘granaatappels’) de Punische
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verwijzing weg, maar roept een speelse pseudo-etymologie toch iets op van de sfeer

van oorlog die in het Latijn onverbrekelijk is verbonden met die naam: ‘de appel die qua

naam / granaat is’. Verder veroorloof ik mij soms een wat gewaagd beeld, zoals over

de winter: ‘lang lag alles in de bodem besloten / het ijzig witte duister ruimschoots

beu’ (28–29). En overal in de vertaling is veel aandacht besteed aan ritme en klank.

Het geheel van alle vorm-effecten in het Nederlands correspondeert, naar ik hoop,

voldoende met de poëtische expressiviteit van het origineel.2

Dat Latijnse hexameters zich in dit geval lieten weergeven in een gelijk aantal

kortere Nederlandse verzen, wil vanzelfsprekend niet zeggen dat dit altijd kan. Maar

de vertaler heeft in deze methode minstens een extra optie.

Lijst van genoemde Nederlandse vertalingen

Apollonios van Rhodos. De tocht van de Argonauten, vertaald en toegelicht door 

wolther kassies (Amsterdam 1996).

Ausonius. Cupido Cruciatus, vertaald door patrick lateur (Leuven 1999).

Ausonius. Lied van de Moezel, vertaald door patrick lateur (Amsterdam 2001).

Catullus. Verzen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door paul claes
(Amsterdam 1995).

Empedokles. Aarde, lucht, water en vuur, vertaald en toegelicht door rein ferwerda
(Amsterdam 1997).

Hesiodus. De geboorte van de goden / Werken en dagen (...), vertaald door 

wolther kassies (Amsterdam 2002).

Hesiodus. Werken en dagen (...), vertaald door wolther kassies (Leiden 1989).

Homerus. Ilias. De wrok van Achilles, ingeleid en vertaald in Nederlandse hexameters

door h.j. de roy van zuydewijn (’s-Gravenhage 1980; derde druk Amsterdam 2000).

Homerus. Odyssee. De terugkeer van Odysseus, ingeleid en vertaald in Nederlandse hexa-

meters door h.j. de roy van zuydewijn (Amsterdam 1992; tweede druk Amsterdam

1997).

Homerus. Odyssee, vertaald door m.a. schwartz (Haarlem 1951; en vele herdrukken).

Homeros. Odysseus. De reizen van Odysseus, vertaald door imme dros (Amsterdam

1992).

Homerische hymnen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 

h. verbruggen (Amsterdam 1995).

Horatius. Ars Poetica, ingeleid, verantwoord, vertaald (...) door PIET SCHRIJVERS

(Amsterdam 1980).

Juvenalis. De Satiren, vertaald door m. d’hane-scheltema (Baarn/Amsterdam 1984).

Lucretius. Atomen tegen Goden (de rerum natura), vertaald door a. rutgers van der
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loeff, toegelicht door p.h. schrijvers (Hilversum/Antwerpen 1976).

Lucretius. De natuur en haar vormen, boek I en boek V, door dr. ida g.m. gerhardt
(Arnhem 1946).

Lucretius. Over de natuur, vertaald door aeg. w. timmerman, bezorgd en ingeleid door

p.h. schrijvers (Baarn/Amsterdam 1984).

Ovidius. Metamorphosen, vertaald door m. d’hane-scheltema (Amsterdam 1993).

Vergilius. Aeneis, vertaald door m.a. schwartz (Haarlem 1959

Vergilius. Aeneis, vertaald door piet schrijvers (Groningen 1996)

Vergilius. Het boerenbedrijf, vertaald en van aantekeningen voorzien door ida gerhardt
(Amsterdam 1949) (nu opgenomen in Gerhardts Verzameld Werk).

Vergilius. Het verhaal van Aeneas, vertaald en toegelicht door m. d’hane-scheltema
(Amsterdam 2000).

P. Vergilius Maro. Aeneis, boek I & II, in Nederlandse hexameters vertaald door henk
schoonhoven (Groningen 1997).

P. Vergilius Maro. Aeneis, vertaald en ingeleid door anton van wilderode
(Brugge/Utrecht 1962).

Noten
1 Vergelijk de opmerkingen van ton naaijkens in De slag om Shelley en andere essays

over vertalen (Nijmegen 2002) 201–214, m.n. 214: ‘Wat onder classici nog altijd hevig

woedt is de metrische discussie, die opnieuw voornamelijk in eigen kring wordt

gevoerd.’
2 De vertaling van Walafried Strabo verschijnt medio 2003: Hortulus, de kloostertuin

van Walafried Strabo, Latijnse tekst en vertaling door vincent hunink (Terra)

(Warnsveld 2003). Voor tekstfragmenten, links en overige informatie:

www.let.kun.nl/V.Hunink/hortulus.htm

Zie ook mijn bijdrage ‘Wieden en snoeien met Walafried’, in: Filter, tijdschrift over ver-

talen 2003. Hierin wordt meer gedetailleerd ingegaan op de vertaaltechniek in de

Hortulus-vertaling.
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n het jaar 217 v.Chr. leden de Romeinen een zware nederlaag tegen Hannibal bij het
Trasumeense Meer; geen oude geschiedenis-boek zal deze gebeurtenis onvermeld
laten en de Griekse historicus Polybius (ca. 200–ca. 118 v.Chr.) besteedt er dan

ook uitvoerig aandacht aan. Maar er had in dat jaar nóg een beslissende confrontatie
plaats, die in Polybius’ geschiedwerk eveneens gedetailleerd wordt beschreven. Een van
de doelstellingen van Polybius was namelijk zijn lezers ervan te overtuigen dat het van
groot belang is niet alleen te letten op gebeurtenissen in één gebied, maar op alles wat
zich in de oikoumene, de bewoonde wereld, afspeelde. Polybius pretendeerde een
wereldgeschiedenis te schrijven en de vervlochtenheid (sumplokè) van de verschillende
gebeurtenissen, zoals die na ongeveer 220 v.Chr. zichtbaar werd, aan zijn lezers duide-
lijk te maken. Dat is dan ook de reden dat wij aan hem een uitvoerige beschrijving
danken van die andere slag: de slag bij Rafia (30 km ten zuidwesten van Gaza). Daar
versloeg het leger van de Egyptische koning Ptolemaeus IV Filopator (221–204) (afb. 1)
de troepen van Antiochus III (‘de Grote’, 223–187) (afb. 2), zodat deze Syrische koning
zijn aanspraken op het zuiden van Palestina, in de oudheid meestal als Koilè-Syrië
aangeduid, voorlopig wel kon vergeten.
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De ondergang van een opstandige satraap

(Polybius 8. 15–21)

I

Afb. 1. Een gouden munt van acht
drachmen uit 220–210 v.Chr.,

waarop Ptolemaeus IV met de
koninklijke diadeem staat

afgebeeld. Daarnaast
Arsinoë III, zuster en

echtgenote van
Ptolemaeus IV, met
koninklijke krans en
halsketting, op een
acht drachmen-munt
uit 215–210 v.Chr.



Maar Antiochus had nog andere punten op zijn 
programma. In 221 had zijn zwager Achaios (afb. 3),
begonnen als satraap van een groot deel van Klein-Azië 
en dus Antiochus’ ondergeschikte, zichzelf tot koning van
zijn ambtsgebied uitgeroepen. Toen Antiochus’ leger zich
had hersteld van de nederlaag bij Rafia, trok de koning
persoonlijk op naar Sardes, de stad waarin Achaios zich had
teruggetrokken (afb. 4). Antiochus slaagde er na een jaar
in de stad te veroveren (214), een spectaculaire prestatie
die Polybius in het zevende boek van zijn werk beschrijft
(7. 15–18). Maar daarna had de koning nog een jaar of meer
nodig om de als onneembaar beschouwde citadel in handen te
krijgen, waarin Achaios zich staande wist te houden. Het uiteinde-
lijke succes had Antiochus te danken aan verraad; hieronder wordt een 
vertaling geboden van Polybius’ beschrijving van deze hele operatie (8. 15–21).

Polybius blijkt in zijn werk gefascineerd door het verschijnsel verraad. Waarschijnlijk
is dat een van de redenen dat hij aan de dood van Achaios en de overgave van Sardes
zoveel aandacht besteedt. Een andere reden kan zijn dat hij over deze gebeurtenissen
goed was ingelicht door een ooggetuige – en ooggetuigen waren in zijn ogen uiterst
belangrijke bronnen voor de historicus. Iemand uit het huurlingencontingent van
Antiochus heeft Polybius wellicht een gedetailleerd verslag van deze campagne geleverd.
De omstandigheid dat dit gedeelte uit het achtste boek van de Historiën (8. 15–21)

bewaard is gebleven is overigens te danken aan het feit dat juist
verraad een van de onderwerpen was waarover Byzantijnse

geleerden in opdracht van keizer Konstantinos VII
Porfyrogennetos (905–959) uittreksels uit Polybius’

geschiedwerk maakten. We moeten dan ook reke-
ning houden met de mogelijkheid dat onze
indruk, dat Polybius sterk geïnteresseerd is in het
verschijnsel verraad, vooral is bepaald door die
Byzantijnse selecties uit zijn werk.
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Afb. 2. Zilveren tetradrachme, waarop Antiochus III staat
afgebeeld, die de koninklijke diadeem draagt; op de keer-
zijde een naakte Apollo, zittend op de Delfische navel, met
pijl en boog. De letters vormen de naam van koning
Antiochus: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙÃÌÃΥ.

Afb. 3. Zilveren tetradrachme, uitgegeven door en
voorzien van de kop van de opstandige satraap
Achaios omstreeks 220 v.Chr.



De passage over de verovering van de citadel van Sardes is enerzijds a-typisch voor
de schrijver. Het grootste deel van Polybius’ werk is namelijk in een zeer zakelijke en
tamelijk eentonige stijl geschreven. Polybius wil zijn lezers op zo’n manier informeren
dat zij van zijn werk profijt zullen hebben in hun politieke en/of militaire carrière en
erdoor gewapend zullen zijn tegen de slagen van het lot. Bij deze doelstellingen past
in zijn ogen niet een op sensatie gericht verhaal, dat zich te zeer bezighoudt met de
emoties van de personages of te sterk gericht is op het opwekken van de emoties van
de lezers. Op menig punt in zijn werk laat hij stevige kritiek horen op auteurs die op
die manier te werk gaan. In dit gedeelte is Polybius zijn eigen voorkeuren en principes
even vergeten – en veel lezers zijn het erover eens dat dergelijke ‘afwijkende’ gedeelten
in zijn werk juist heel boeiend zijn. Hij blijkt heel goed in staat een spannende en
zelfs beklemmende beschrijving te geven van de wijze waarop het dodelijke net zich
sluit rondom een man die zich tegen alles meent te hebben beveiligd, maar Polybius
doet dat zonder te vervallen in een aanpak die uitsluitend op sensatie of emotie is
gericht.

Toch vertoont het verhaal ook trekken die karakteristiek zijn voor de schrijver.
Zo blijkt hij ook hier evenals elders in zijn werk sterk bevooroordeeld te staan tegenover
mensen die van Kreta afkomstig zijn. Een dergelijke bevooroordeeldheid treffen we
vaker bij hem aan wanneer hij spreekt over bepaalde groepen en volkeren, Griekse en
niet-Griekse; de Aetoliërs en hun Aetolische Bond, rivalen van de Achaeïsche Bond,
waarvan Polybius’ vaderstad Megalopolis deel uitmaakte, zijn zelfs als zijn bête noire

te beschouwen. Ook de les die hij als conclusie aan zijn verhaal verbindt typeert hem
en komt vaker uit zijn pen; zijn enigszins schoolmeesterachtige houding tegenover zijn
lezers maakt duidelijk dat hij weinig oog heeft voor de tragiek van de geschiedenis, ook
van deze geschiedenis. Verder lijkt hij ook hier gevangen in een denkschema waarin
oorzaak en gevolg de voornaamste categorieën zijn; waar hij met die twee niet uitkomt,
roept hij het begrip tuchè te hulp, het grillige lot, waar wij als mensen nu eenmaal
geen vat op hebben.
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Afb. 4. Resten van de
Artemistempel van Sardes.
Op de achtergrond het sil-
houet van de citadel van
Sardes, waar Achaios zich
in 215–213 verschanste.



In Polybius’ verhaal treden twee belangrijke hellenistische monarchen op, die
elkaars tijdgenoten waren. Maar wat een verschil tussen deze twee! Ptolemaeus heeft
weinig belangstelling voor de politieke dilemma’s van zijn tijd en al helemaal niet
voor de buitenlandse politiek. Hij wijdt zich voornamelijk aan zijn door Polybius als
verachtelijk gebrandmerkte pleziertjes en laat de dagelijkse gang van zaken, maar ook
de planning van grotere ondernemingen over aan zijn kanselier Sosibios, die in dit
verhaal een belangrijke rol speelt. Antiochus daarentegen is in zijn hele carrière een
zeer initiatiefrijke vorst, die verschillende malen een expeditie naar het oostelijke deel
van zijn immense rijk onderneemt (afb. 5) en in ons verhaal ook persoonlijk de leiding
heeft van het beleg van de citadel van Sardes, waar zijn opstandige satraap zich heeft
verschanst. Tegen het einde van zijn leven brengt zijn ambitieuze expansiezucht hem
ook nog in conflict met het al even expansieve Rome.

Een sleutelfiguur in het geheel is de Kretenzer Bolis, die in samenwerking met
zijn landgenoot Kambylos, commandant van Antiochus’ Griekse huurlingencontingent,
de hele onderneming regisseert. Hij maakt daarbij gebruik van de diensten van zijn
ondergeschikte, Arianos, en weet met zijn uitgekookte plan ook twee vertrouwelingen
van Achaios, Melankomos en Nikomachos, die als tussenpersonen tussen Achaios en
het Egyptische hof optreden, om de tuin te leiden.

Behalve een voorbeeld van doortrapt verraad treffen we in ons verhaal ook andere
elementen aan waarvoor Polybius en andere hellenistische auteurs vaak aandacht 
vragen: de rivaliteit tussen de grote monarchen van Egypte en Syrië; het gebruik van
gecodeerd geheimschrift; een gruwelijke wreedheid, die in het algemeen door de
Grieken werd verafschuwd, maar door Polybius zonder enig waardeoordeel wordt
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beschreven; onbeperkte geldzucht aan de ene en onbeperkte beschikbaarheid van
geld aan de andere kant; een diep wantrouwen tussen machthebbers en tussen hun
handlangers, dat aan het slot van de geschiedenis maar al te gerechtvaardigd blijkt.
Ook de tranen die Antiochus vergiet wanneer hij de rebel geboeid voor zich ziet lijken
typerend voor machtige heren uit de hellenistische tijd; ze doen ons denken aan de
tranen van Antigonos Gonatas die het hoofd van Pyrrhus krijgt aangeboden
(Plutarchus, Leven van Pyrrhus 34. 8–9) en de huilbui van Scipio Maior bij de door
hemzelf aangerichte verwoesting van Carthago in 146, die Polybius zelf beschrijft
(38. 22. 1).

Ons verhaal begint met de geslaagde poging van Sosibios om Bolis voor zijn
plan – het in veiligheid brengen van de in Sardes opgesloten Achaios – te winnen.

Het reddingsplan
15 Bolis was afkomstig uit Kreta, maar had geruime tijd aan het hof van Ptolemaeus
doorgebracht en een hoge militaire positie bekleed. Ook leek hij te beschikken over
een goed verstand, uitzonderlijke moed en een zeer ruime ervaring in oorlogszaken.
In uitvoerige gesprekken wist Sosibios het vertrouwen, de sympathie en de bereidwillig-
heid van deze man te winnen, waarna hij hem de zaak voorlegde, eraan toevoegend,
dat hij in de huidige omstandigheden koning Ptolemaeus geen grotere dienst kon
bewijzen dan wanneer hij deelnam aan de beraadslaging over de vraag hoe en langs
welke weg hij het leven van Achaios zou kunnen redden. Voor het ogenblik hoorde
Bolis het voorstel aan, zei dat hij erover zou denken en nam afscheid. Hij beraadde
zich erover, ging na twee of drie dagen terug naar Sosibios en verklaarde zich bereid
tot medewerking. Hij was, zei hij, geruime tijd in Sardes geweest en kende het gebied
goed; bovendien was Kambylos, de aanvoerder van de Kretenzers in Antiochos’ dienst,
niet alleen een medeburger, maar ook een familielid en vriend van hem. Aan deze
Kambylos en de Kretenzers onder zijn commando was een van de bewakingsposten
toevertrouwd die achter de burcht van Sardes lagen. Het terrein liet hier geen aanleg
van belegeringswerken toe en moest onafgebroken door Kambylos’ mannen worden
bewaakt. Sosibios ging graag accoord met dit idee, want hij was van mening dat het
ófwel onmogelijk was Achaios uit zijn hachelijke situatie te redden óf dat, gesteld dat het
mogelijk was, de reddingsoperatie door niemand anders beter kon worden uitgevoerd
dan door Bolis. Omdat nu ook Bolis zich volledig bereid toonde, kwam de zaak spoedig
tot uitvoering. Sosibios stelde namelijk zoveel geld ter beschikking dat het ruim vol-
doende was voor de realisering. Ook beloofde hij nog grote sommen voor het geval
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Afb. 5. Het rijk van Antiochus III:
lichtgrijs - het gebied van de Seleuciden;
donkergrijs - vazalstaten;
zwart - bondgenoot-staten.
De zwarte lijn geeft de anabasis van Antiochus in 212–205 v.Chr. aan. 
(naar: Peter Green, Alexander to Actium, Londen 1993).

 



alles goed verliep en gaf hij hoog op van de dankbaarheid die koning Ptolemaeus en
Achaios bij zijn redding zouden tonen, woorden waarmee hij bij Bolis hooggespannen
verwachtingen wekte. Deze ging dan ook, toen hij geheel voorbereid was op zijn opdracht,
zonder verder uitstel scheep met een boodschap in geheimschrift en aanbevelings-
brieven bij zich, eerst naar Nikomachos op Rhodos, een man die welwillend en trouw
als een vader tegenover Achaios was, vervolgens naar Melankomas in Efeze. Via deze
beide mannen had Achaios in de tijd daarvoor zijn relaties met Ptolemaeus en al zijn
andere plannen in het buitenland behartigd.
16 Na aankomst op Rhodos en in Efeze nam Bolis contact op met bovengenoemde
heren en verkreeg hun medewerking voor het plan. Daarna stuurde hij Arianos, een
van zijn eigen ondergeschikten, naar Kambylos met de boodschap dat hij uit Alexandrië
op weg was gestuurd om huurlingen te werven en met Kambylos overleg wilde plegen
over enkele dringende punten. Daarom zei hij het nodig te achten een tijd en een
plaats waar ze elkaar in het geheim konden ontmoeten af te spreken. Arianos ging
onmiddellijk naar Kambylos en bracht hem de boodschap over, waarop deze zonder
meer inging op de uitnodiging. Hij sprak met Arianos een dag en een plaats af die
beiden bekend was, waar hij ’s nachts zou verschijnen, en stuurde hem terug.
Intussen was Bolis bezig – hij was nu eenmaal een Kretenzer, dus van nature doortrapt –
de hele zaak te wikken en te wegen en het hele plan op zijn merites te bekijken.
Tenslotte kwam het tot de door Arianos afgesproken ontmoeting met Kambylos,
waarbij hij hem Sosibios’ brief overhandigde. Toen die eenmaal tussen hen in lag,
bekeken ze de zaak in Kretenzische trant: ze richtten het oog niet op de mogelijkheid
Achaios uit zijn riskante situatie te bevrijden of op de betrouwbaarheid van eventuele
uitvoerders van de onderneming, maar slechts op hun eigen veiligheid en hun eigen
voordeel, en omdat ze beiden Kretenzers waren, werden ze het spoedig eens. Ze spraken
af de tien talenten, die Sosibios al geschonken had, onderling te verdelen. Verder zouden
ze de hele zaak aan Antiochus onthullen en hem, als hij wilde meewerken, de belofte
doen hem Achaios in handen te spelen, mits ze daarvoor nu dadelijk een som geld
kregen naast toezeggingen die bij een dergelijke onderneming pasten. Na deze afspraak
nam Kambylos het op zich de zaak met Antiochus te regelen; Bolis beloofde enkele
dagen later Arianos naar Achaios te sturen met de in geheimschrift gestelde brieven
van Nikomachos en Melankomas. Hij verzocht Kambylos ervoor te zorgen dat Arianos
de burcht veilig kon binnenkomen en verlaten. Als Achaios het plan verwelkomde en
positief reageerde op het voorstel van Nikomachos en Melankomas, zou Bolis aan de
slag gaan en weer contact met Kambylos zoeken. Na dit alles te hebben geregeld gingen
ze uiteen en voerden ze elk hun deel van de afspraak uit. 

De reactie van Antiochus en Achaios
17 Zodra hij de kans kreeg bracht Kambylos Antiochus op de hoogte van het plan, dat
een toezegging behelsde die voor de koning even onverwacht als welkom was. Hij was
opgetogen en wilde alles beloven, maar anderzijds koesterde hij toch ook wantrouwen
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en daarom vroeg hij tot in detail naar hun ideeën en voorbereidingen. Daarna kreeg
hij er vertrouwen in, beschouwde het plan als een geschenk uit de hemel en verzocht
Kambylos dringend de uitvoering ter hand te nemen. Bolis deed hetzelfde tegenover
Nikomachos en Melankomas. In de veronderstelling dat het plan oprecht gemeend was
maakten zij meteen voor Arianos de benodigde brief voor Achaios gereed; die was in
code geschreven, zoals hun gewoonte was, en wel zo dat degene die de brief overbracht
niets van de inhoud kon begrijpen. Met deze brief, waarin ze Achaios aanraadden
Bolis en Kambylos zijn vertrouwen te schenken, stuurden ze Arianos terug.

Toen Arianos met hulp van Kambylos in de burcht van Sardes was gekomen,
overhandigde hij het schrijven aan Achaios en omdat hij van het begin af bij de opstelling
van het plan aanwezig was geweest, was hij in staat precies en tot in details van elk punt
rekenschap te geven. Er werden hem namelijk vele, sluw doordachte vragen gesteld:
over de opdracht van Sosibios aan Bolis, over Nikomachos en Melankomas en vooral
over de rol van Kambylos. Maar Arianos doorstond dit verhoor volkomen oprecht en
eerlijk, vooral omdat hij van één ding niet op de hoogte was: de inhoud van de geheime
afspraak tussen Kambylos en Bolis. Door de antwoorden van Arianos en vooral door
de gecodeerde brief van Nikomachos en Melankomas had Achaios vertrouwen in de
zaak en gaf hij een positief antwoord, waarmee hij Arianos meteen weer terugstuurde.
Nog enkele malen werden er brieven gewisseld en tenslotte besloot Achaios
Nikomachos en zijn boodschap te vertrouwen, omdat hem geen enkele andere hoop op
redding meer restte. Hij deed het verzoek Bolis tegelijk met Arianos in een maanloze
nacht naar hem toe te sturen om zijn lot dan in hun handen te geven. Achaios had voor
zichzelf het plan om allereerst aan het directe gevaar te ontkomen; daarna wilde hij
zonder aankondiging snel naar Syrië afreizen. Hij koesterde de stellige verwachting dat
zijn plotselinge, onverwachte verschijning bij de mensen in Syrië, terwijl Antiochus
nog in de buurt van Sardes zou zijn, grote opschudding zou verwekken en dat hij een
warm welkom zou krijgen bij de bevolking van Antiochië, Koilè-Syrië en Foenicië.
18 Met dergelijke verwachtingen en overwegingen wachtte Achaios in spanning op de
komst van Bolis. Toen Melankomas en Nikomachos Arianos hadden ontvangen en de
brief hadden gelezen, stuurden ze Bolis op pad onder uitvoerige aansporingen; ook
spiegelden ze hem een grootse beloning voor, indien de onderneming zou slagen. Bolis
stuurde Arianos vooruit om Kambylos zijn komst aan te kondigen en kwam ’s nachts
op de afgesproken plek. Daar bleven ze een hele dag bij elkaar om de details van het plan
door te nemen; de volgende nacht gingen ze naar het Kretenzische kamp. Ze hadden
het plan als volgt uitgewerkt. Als Achaios helemaal alleen uit de burcht zou komen of
met één begeleider, naast Bolis en Arianos, zou hij geen enkel gevaar opleveren en
gemakkelijk door de mensen die in hinderlaag lagen overmeesterd kunnen worden.
Maar als hij door meer mensen zou worden gevolgd, zou de uitvoering voor degenen
aan wie hij zich had toevertrouwd moeilijk worden, vooral omdat ze hem levend in
handen wilden krijgen, want Antiochus zou hen vooral om die reden dankbaar zijn.
Daarom moest Arianos, wanneer hij Achaios naar buiten bracht, voorop lopen, omdat
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hij het voetpad goed kende, waarlangs hij zo vaak heen en weer gelopen was. Bolis moest
achter de anderen aan komen. Wanneer hij dan bij de plek kwam, waar Kambylos zijn
mensen in hinderlaag gereed hield, moest hij Achaios vastpakken en overmeesteren.
Die mocht vooral niet in de nachtelijke verwarring ontkomen via het beboste terrein
of zichzelf in doodsnood van een steilte naar beneden werpen; hij moest volgens plan
levend in de handen van zijn vijanden vallen. Toen ze deze afspraak hadden gemaakt,
bracht Kambylos Bolis nog in dezelfde nacht waarin deze bij hem was gekomen naar
koning Antiochos voor een gesprek onder vier ogen. De koning ontving hem vriendelijk
en gaf hem garanties dat de toezeggingen zouden worden waargemaakt en spoorde
beide mannen nadrukkelijk aan de uitvoering niet langer uit te stellen. Hierna gingen
beiden naar hun kamp en tegen het aanbreken van de dageraad ging Bolis met Arianos
mee naar boven en kwam, terwijl het nog donker was, op de burcht.
19 Achaios ontving Bolis buitengewoon hartelijk en stelde hem een reeks vragen over de
details van het ontsnappingsplan. Bolis’ uiterlijke verschijning en manier van spreken
gaven hem wel de indruk dat deze man tegen de zwaarte van de onderneming was
opgewassen, vandaar dat hij opgetogen was over deze kans op redding. Aan de andere
kant was hij erg gespannen en angstig, omdat niet minder dan zijn leven met de goede
afloop gemoeid was. Omdat hij een intelligent man was met een ruime levenservaring,
achtte hij het toch beter Bolis niet voor de volle honderd procent te vertrouwen.
Daarom deelde hij hem mee dat hij onder de gegeven omstandigheden niet samen
met hem de burcht kon verlaten, maar de eerste maal drie of vier vrienden met hem
mee zou sturen. Wanneer die dan veilig bij Melankomas zouden zijn aangekomen,
zou hij zichzelf voor vertrek gereed gaan maken. Achaios nam dus wel alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen, maar realiseerde zich niet dat hij, zoals het heet, de Kretenzer
speelde tegenover een Kretenzer. Er was namelijk geen enkel detail in alle mogelijk-
heden dat Bolis niet had overdacht.

De uitvoering. Achaios’ einde
Toen de nacht aanbrak waarin Achaios zijn vrienden mee zou sturen, liet hij Arianos
en Bolis vooruitgaan naar de ingang van de burcht en droeg hun op daar te wachten
tot de mensen die samen met hen zouden vertrekken bij hen kwamen. Zij deden wat
hij hun had gezegd en pas toen vertelde Achaios zijn vrouw Laodike wat hij van plan
was – een mededeling die zó onverwacht was, dat zij buiten zichzelf raakte van angst.
Hij had enige tijd nodig om haar te kalmeren, gerust te stellen en te bemoedigen met
de hoop die in het verschiet lag. Daarna ging hij zelf op weg met vier anderen, die hij
behoorlijke kleren had laten aantrekken. Zelf had hij de eerste de beste eenvoudige
kledij genomen, zodat hij eruit zag als een eenvoudige bediende. Een van de vier
vrienden had hij opgedragen te reageren op eventuele opmerkingen van Arianos en
zijn mensen en de nodige vragen aan hen te stellen. De andere vrienden van Achaios,
moest hij zeggen, waren barbaren die Arianos niet zouden verstaan.
20 Toen ze bij Arianos waren gekomen, ging deze voorop, omdat hij de paden goed
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kende. Bolis sloot zich volgens plan als laatste bij het groepje aan, ongerust en in
onzekerheid over de gang van zaken. Want hoewel hij een Kretenzer was en op zijn
hoede voor ieder mogelijk bedrog van zijn medemensen, was hij door de duisternis
nu toch niet in staat te onderscheiden wie Achaios was en zelfs niet óf Achaios er wel
bij was. Hun afdaling ging scherp naar beneden en was grotendeels erg moeilijk; hier
en daar waren er uiterst gladde en gevaarlijk steile stukken. Nu was het zo dat telkens
wanneer Achaios bij zo’n plek kwam, sommigen hem ondersteunden en anderen hem
opvingen, omdat ze er niet in slaagden het respect en de zorg waarmee ze hem gewoonlijk
omringden onder deze omstandigheden zomaar achterwege te laten. Hierdoor had
Bolis al spoedig door wie van deze mensen Achaios was en hoe hij eruit zag.

Toen ze bij de plek die hij met Kambylos had bepaald kwamen, liet Bolis het
afgesproken fluitsignaal horen. Hierop werden ze allemaal overmeesterd door de
mannen die uit hun hinderlaag tevoorschijn kwamen. Alleen Achaios werd door Bolis
overweldigd en meegesleurd, met zijn handen nog onder zijn mantel – zó bang was
Bolis dat hij zou proberen zichzelf te doden, wanneer hij begreep wat er aan de hand
was, want Achaios had juist voor dat doel een dolk meegenomen. Spoedig werd hij nu
van alle kanten omsingeld en was hij in de macht van zijn vijanden, waarna hij met
zijn vrienden naar Antiochus werd gebracht.

De koning had al geruime tijd gespannen gewacht op de afloop. Hij had alle
leden van zijn hofhouding weggestuurd en was met twee of drie persoonlijke bewa-
kers in de tent wakker gebleven. Toen Kambylos en zijn mannen binnenkwamen en
Achaios geboeid op de grond zetten, was de koning door deze verbijsterende aanblik
aanvankelijk volkomen sprakeloos. Lange tijd zei hij geen woord. Tenslotte greep de
gebeurtenis hem zo aan dat hij begon te huilen, naar mijn mening omdat hij zag hoe
onverwacht het Lot ons kan treffen en hoe moeilijk het is zich ertegen te wapenen.
Achaios was immers de zoon van Andromachos, die de broer was van Laodike, de
vrouw van Seleukos; hij was ook getrouwd met een Laodike, de dochter van koning
Mithradates, en had het hele gebied benoorden de Taurus in zijn macht gehad. Hij
had volgens zijn eigen strijdkrachten en die van zijn tegenstander op de allerveiligste
plek van de hele wereld zijn toevlucht gevonden – en nu zat hij daar geboeid op de
grond, in de macht van zijn vijanden, terwijl volstrekt niemand nog wist wat er precies
gebeurd was, met uitzondering van de medeplichtigen.
21 Toen de Vrienden van de koning naar gewoonte ’s morgens vroeg in de tent bijeen-
kwamen en zagen wat er was gebeurd, hadden zij dezelfde ervaring als de koning: ze
waren zo verbaasd over de gebeurtenis dat ze hun ogen niet konden geloven. Toen de
kroonraad was bijeengekomen, werden er verscheidene voorstellen gedaan over de
straffen die aan Achaios voltrokken moesten worden. Het liep erop uit dat men besloot
de ongelukkige eerst te verminken, hem daarna te onthoofden en zijn lichaam in een
zak van ezelsleer te naaien en op een paal te spietsen. Toen dit was gebeurd en het
leger begreep wat er aan de hand was, waren het enthousiasme en de opwinding in
het hele leger zo groot dat Laodike, die als enige op de burcht wist van de vlucht van
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haar man, uit de verwarring en de beroering in het kamp wel kon opmaken wat er
was gebeurd. Spoedig daarna kwam de heraut naar Laodike, maakte bekend wat er
was gebeurd met Achaios en nodigde haar uit tot een vergelijk te komen en de burcht
te verlaten. Eerst was er slechts gejammer te horen zonder enig antwoord en hieven de
mensen in de citadel luide rouwklachten aan, niet uit liefde voor Achaios, maar omdat
deze wending voor iedereen zo verbijsterend en onverwacht was. Daarna maakte zich
radeloosheid en wanhoop van de belegerden meester. Wat Antiochus betreft: nu hij
Achaios in handen had gekregen, bleef hij de belegering voortzetten, want hij was
ervan overtuigd dat hij hulp zou krijgen van de mensen daarbinnen, in het bijzonder
door een actie van de gewone soldaten. En dat gebeurde tenslotte ook. Er brak een
muiterij uit en men kwam tegenover elkaar te staan in twee partijen, sommigen aan
de kant van Aribazos, anderen van Laodike. Hierdoor ontstond er zoveel onderling
wantrouwen, dat beide groepen al spoedig zichzelf en de burcht overgaven.

Zo kwam Achaios aan zijn einde. Hij had alles wat redelijkerwijs mogelijk was
gedaan, maar werd toch het slachtoffer van het verraad van de mensen aan wie hij
zijn vertrouwen had gegeven. In twee opzichten is zijn einde een nuttig voorbeeld
voor latere geslachten: ten eerste leert het ons dat wij niemand lichtvaardig moeten
vertrouwen, ten tweede dat wij in voorspoed niet prat moeten gaan op ons succes,
maar op alles voorbereid moeten zijn, omdat wij nu eenmaal mensen zijn.
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