Summary: In this article Pliny’s letters are characterized as a series of
vignettes, together forming a composite self-portrait of the author. After
a brief sketch of Demetrius’ theory of the epistolary genre, and a short
discussion of the differences between the correspondences of Cicero and
Pliny, attention is given to four aspects of Pliny’s life as mirrored in his
Letters: his literary activities and his contacts with Martial, Suetonius
and Tacitus, Pliny as a senator and politician and his position under
Domitian, Pliny as an advocate in the Centumviral Court and his rivalry
with Regulus, and finally Pliny as a gentleman at leisure.
Daan den Hengst is emeritus hoogleraar Latijn aan de Universiteit van
Amsterdam. Zijn wetenschappelijke werk ligt op het gebied van de
antieke biografie en historiografie, in het bijzonder Suetonius, de Historia
Augusta en Ammianus Marcellinus. Vorig jaar verscheen zijn vertaling
van laatstgenoemde auteur onder de titel Julianus, de laatste heidense
keizer. Nadagen van een wereldrijk.
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Plinius’ zelfportret
De brieven van Plinius kunnen vergeleken worden met een reeks
schilderijen op elk waarvan de schilder zelf aanwezig is, meestal in het
centrum van de voorstelling, soms als bijfiguur en toeschouwer. De
complete verzameling van negen boeken – het tiende met de zakelijke
briefwisseling tussen Plinius en keizer Trajanus laat ik buiten
beschouwing – levert een soort composiet-zelfportret op, waarvan ik in
het vervolg enkele aspecten wil belichten.
Zelfportretten van een en dezelfde persoon kunnen sterk van
elkaar verschillen. De kunstenaar die een zelfportret schildert,
experimenteert als het ware met zichzelf. Als jonge man maakte
Rembrandt veel ‘tronies’, waarin hij verschillende gezichtsuitdrukkingen
uitprobeerde. Op latere leeftijd portretteerde hij zichzelf als de apostel
Paulus en als oosters vorst. Het zijn allemaal experimenten, volwassen
vormen van het spel van kinderen met de verkleedkist. Ook wie schrijft
over zichzelf ontwerpt al schrijvende een beeld en kan al doende tot
inzichten in eigen drijfveren en aard komen waar hij of zij zich tevoren
niet bewust was. Wat geschilderde (en geschreven) zelfportretten
gemeen hebben, is dat ze geposeerd zijn. De schilder heeft
plaatsgenomen voor de spiegel en probeert de toeschouwer een beeld te
geven van zijn uiterlijk en van zijn gemoedstoestand. Dat kan heel
innemend en opgewekt uitvallen, zoals in de jeugdportretten van
Rembrandt, maar ook somber of soms zelfs ontluisterend zoals in de
zelfportretten van Egon Schiele.
Een antieke beschouwing over de brief
Op dit punt is er een fundamenteel verschil tussen de brieven van Cicero
en die van Plinius. Omdat er in het examenpensum weinig expliciete
aandacht wordt besteed aan de brief als genre en aan Cicero als
briefschrijver, maak ik een enkele opmerking over beide onderwerpen
voordat ik me op Plinius concentreer. De vergelijking met Cicero zal ook
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het eigen karakter van de correspondentie van Plinius beter doen
uitkomen. De enige antieke theoretische beschouwing over de brief als
genre vinden we in de paragrafen 223-235 van het retorische geschrift op
naam van Demetrius getiteld περὶ ἑρμηνείας, volgens de heersende
opvatting uit ongeveer 100 v. Chr. Demetrius behandelt daarin vier
stijlniveaus.1 Als specimen van de sobere stijl, de ἰσχνότης, behandelt hij
de brief. Enkele grepen uit zijn korte verhandeling in de vertaling van
Schenkeveld: § 223 Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἐπιστολικὸς χαρακτὴρ δεῖται
ἰσχνότητος, καὶ περὶ αὐτοῦ λέξομεν. Ἀρτέμων μὲν οὖν ὁ τὰς
Ἀριστοτέλους ἀναγράψας ἐπιστολάς φησιν, ὅτι δεῖ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ
διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς· εἶναι γὰρ τὴν ἐπιστολὴν οἷον τὸ
ἕτερον μέρος τοῦ διαλόγου. (‘Omdat ook de briefstijl soberheid vereist,
moeten we die ook behandelen. Artemon, de uitgever van de brieven
van Aristoteles, zegt dat brieven op dezelfde manier geschreven moeten
worden als een dialoog. Een brief is immers de ene helft van een
tweegesprek‘). Over de brief als afspiegeling van de ziel gaat § 227:
Πλεῖστον δὲ ἐχέτω τὸ ἠθικὸν ἡ ἐπιστολή, ὥσπερ καὶ ὁ διάλογος·
σχεδὸν γὰρ εἰκόνα ἕκαστος τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς γράφει τὴν ἐπιστολήν.
(‘Net als in een dialoog moet in de brief karakterisering een sterk punt
zijn, want ieder die een brief schrijft, geeft daarmee zo ongeveer een
beeld van zijn eigen ziel’).2 Daarna komt de voor de brief gepaste stijl aan
de orde: § 229 Τάξει μέντοι λελύσθω μᾶλλον· γελοῖον γὰρ
περιοδεύειν, ὥσπερ οὐκ ἐπιστολήν, ἀλλὰ δίκην γράφοντα. (‘De
woordschikking moet simpel zijn, want het is belachelijk om volzinnen
te schrijven, alsof je niet met een brief maar met een pleidooi bezig
bent’). Welke onderwerpen lenen zich voor behandeling in een brief?: §
231 Εἰ γάρ τις ἐν ἐπιστολῇ σοφίσματα γράφοι καὶ φυσιολογίας,

Naast de drie gebruikelijke stijlniveaus, het genus grande (τὸ μεγαλοπρεπές), mediocre (τὸ
γλαφυρὸν), humile (τὸ ἰσχνόν) onderscheidt Demetrius nog de ‘krachtige’ stijl (τὸ δεινόν), met als
voorbeeld Demosthenes.
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Uit de imperativus ἐχέτω blijkt dat Demetrius aan een literaire brief denkt, bijv. als onderdeel van
een geschiedverhaal.
2

3

γράφει μέν, οὐ μὴν ἐπιστολὴν γράφει. φιλοφρόνησις γάρ τις
βούλεται εἶναι ἡ ἐπιστολὴ σύντομος, καὶ περὶ ἁπλοῦ πράγματος
ἔκθεσις καὶ ἐν ὀνόμασιν ἁπλοῖς. ‘Als iemand in een brief logische
problemen of natuurkundige kwesties behandelt, dan schrijft hij wel,
maar bepaald niet een brief. Een brief wil een kort teken van vriendschap
zijn en het over een eenvoudig onderwerp hebben in eenvoudige
woorden’) Exeunt de filosofische brieven van Plato en Epicurus.
Cicero over zijn brieven
Cicero laat zich in algemene zin over brieven uit in Fam. 2.4: epistularum
genera multa esse non ignoras, sed unum illud certissimum, cuius causa res
ipsa inventa est, ut certiores faceremus absentes...reliqua sunt epistularum
genera duo quae me magnopere delectant: unum familiare et iocosum, alterum
severum et grave. (‘Je weet net zo goed als ik dat er verschillende soorten
brieven zijn. Een is het duidelijkst en daarvoor is de brief in eerste
instantie bedoeld, nl. om mensen die er niet zijn van informatie te
voorzien...Dan zijn er nog twee soorten waar ik veel van houd, het ene
vertrouwelijk en grappig, het andere formeel en serieus’). Terecht wordt
er in de examenbundel Lectori salutem op gewezen dat sommige brieven
van Cicero alle drie de typen bevatten. Hier zien we opnieuw een
verschil tussen Cicero en Plinius. Cicero springt in zijn brieven
ongegeneerd van de hak op de tak en lijkt eruit te flappen quod in buccam
venerit (wat hem voor de mond komt), terwijl Plinius zich praktisch
zonder uitzondering tot één onderwerp beperkt. Daarmee hangt samen
dat de brieven van Cicero sterker context-gebonden zijn, d.w.z. dat de
levensomstandigheden van schrijver én adressaat daarin een veel grotere
rol spelen dan bij Plinius het geval is. Cicero’s brieven, speciaal die aan
Atticus, wemelen van toespelingen en details, waarvan Cicero aanneemt
dat ze voor Atticus onmiddellijk duidelijk waren. Dat maakt zijn brieven
rijk en fascinerend, maar tegelijk voor de moderne lezer lastig, omdat er
zoveel kennis van de historische context nodig is om ze te kunnen
begrijpen. Plinius denkt bij het schrijven niet alleen, of zelfs primair, aan
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zijn adressaat, maar aan het grote, ook het toekomstige publiek. In
hoeverre hij dat direct bij het schrijven gedaan heeft, of pas in tweede
instantie bij de voorbereiding van de publicatie valt niet uit te maken, en
zal vermoedelijk per brief verschild hebben. Cicero zou zijn brieven
zeker ook hebben bewerkt, als hij ze zou hebben gepubliceerd. Hij heeft
met die gedachte gespeeld, zoals blijkt uit een opmerking die hij één jaar
voor zijn dood maakt in een brief aan Atticus: Att. 16.5.5 mearum
epistularum nulla est συναγωγή, sed habet Tiro instar septuaginta. Et quidem
sunt a te quaedam sumendae: eas ego oportet perspiciam, corrigam; tum denique
edentur. (‘Er bestaat geen verzameling van mijn brieven, maar Tiro bezit
er een stuk of zeventig. Er moeten er ook een paar van jou geleend
worden. Die moet ik doornemen en corrigeren. Pas daarna zullen ze
worden gepubliceerd’). De gedachte dat er onbewerkte brieven van zijn
hand onder het grote publiek zouden komen, zou Cicero ongetwijfeld
hebben doen huiveren. Iemand die een aan hem persoonlijk gerichte
brief in de openbaarheid brengt, zondigt zijns inziens tegen elementaire
regels van fatsoen, zoals blijkt uit de volgende verontwaardigde passage
uit de Tweede Philippica: Phil. 2.7 at etiam litteras, quas me sibi misisse
diceret, recitavit homo et humanitatis expers et vitae communis ignarus. quis
enim umquam qui paulum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se
ab amico missas offensione aliqua interposita in medium protulit palamque
recitavit? (‘Antonius heeft nota bene brieven die ik aan hem geschreven
zou hebben voorgelezen. Het is een man zonder enige beschaving en
zonder benul van omgangsvormen. Immers, wie die ook maar iets weet
van de manieren van fatsoenlijke mensen, heeft ooit, nadat er een
verwijdering was ontstaan, brieven die een vriend aan hem gestuurd
had op straat gebracht en in het openbaar voorgelezen?’).
Petrarca’s ractie
Waren de vertrouwelijke brieven van Cicero dan zo schokkend? Niet
voor een 21e-eeuwse lezer die wars is van hero worship en gewend aan
debunking van illustere personages; wel voor Petrarca, toen hij in 1345 in
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de kathedraal van Verona de brieven aan Atticus had gevonden, die hij
compleet eigenhandig kopieerde, waarna hij een ontgoochelde brief aan
Cicero schreef, Epistulae ad Familiares 24.3
quid enim iuvat alios docere, quid ornatissimis verbis semper de virtutibus
loqui prodest, si te interim ipse non audias? Ah, quanto satius fuerat,
philosopho presertim, in tranquillo rure senuisse, de perpetua illa, ut ipse
scribis quodam loco, non de hac exigua vita cogitantem, nullos habuisse
fasces, nullis triumphis inhiasse. (‘wat heeft het voor zin andere mensen
de les te lezen, wat heb je eraan in de schitterendste bewoordingen
over de deugd te schrijven als je intussen niet eens naar jezelf
luistert? Hoeveel beter zou het zijn geweest, zeker voor een filosoof,
als je oud was geworden ver van de drukte van de stad, nadenkend
over het eeuwige leven, zoals je ergens schrijft en niet over dit
kortstondige bestaan, als je niet de roedenbundels zou hebben
bezeten en niet gehunkerd had naar triomfen’).
Plinius en Cicero
Plinius is zich volledig bewust van het verschil tussen zijn brieven en die
van Cicero, al vestigt hij nergens de aandacht op het feit dat die van zijn
grote voorganger niet voor publicatie bestemd waren; logisch, want
daarmee zou hij de illusie van spontaniteit van zijn eigen brieven hebben
doorbroken. Wanneer hij zich expliciet met Cicero vergelijkt in brief 9.2
spreekt hij van diens literaire talent (ingenium) en van het feit dat Cicero
over belangrijkere en meer gevarieerde onderwerpen kon schrijven dan
hij: Ep. 9.2.2-3 neque enim eadem nostra condicio quae M. Tulli, ad cuius
exemplum nos vocas. illi enim et copiosissimum ingenium et par ingenio qua
varietas rerum qua magnitudo largissime suppetebat; nos quam angustis
terminis claudamur, etiam tacente me perspicis. (‘mijn situatie is namelijk
echt anders dan die van Cicero, de man die je mij tot voorbeeld stelt.
Cicero bezat een uitzonderlijk rijk talent en kon dat talent ook in de volle
breedte ontplooien op allerlei verschillende, belangrijke terreinen. Maar
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ik? Ik zit vast binnen nauwe grenzen. Zelfs als ik niets zeg kun je dat
zien’, vert. Vincent Hunink). Ik kan deze tekst overigens niet lezen
zonder te denken aan Tacitus, die zichzelf met zijn republikeinse
voorgangers vergelijkt en dan verzucht: Ann. 4.32.2 nobis in arto et
inglorius labor (‘maar mijn werk beweegt zich op een beperkt gebied en
brengt me geen roem’).3
Plinius als literator
Maar het is tijd om ons tot Plinius te beperken. Hoe zou hij zich, als hij
een schilder was geweest, het liefst hebben afgebeeld? Ik denk dat het
schilderij er zou hebben uitgezien als Raphaels Academia, met in het
centrum niet Plato en Aristoteles, maar Tacitus en Plinius, omringd door
mindere goden uit hun literaire wereld zoals Suetonius en Martialis.

Vooral in de eerste boeken paradeert Plinius graag als literator en
als vriend van Tacitus, die hij uiteraard als zijn meerdere erkent, maar
met wie hij erg graag en erg vaak in één adem genoemd wil worden.
Voor dit aspect van Plinius’ zelfportret verwijs ik naar een eerder artikel
in Lampas en volsta met enkele literair-historische toevoegingen over de
drie bekendste kunstbroeders van Plinius die in zijn brieven figureren,
Tacitus, Suetonius en Martialis.4

3

Het wachten is nu op de collega die gaat beweren dat Plinius de parallel met Tacitus signaleert door
de woorden etiam tacente me.
4 ‘Plinius literaire ambities’, Lampas 24 (1991), 19-29.
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Martialis, Suetonius en Tacitus
In 3.21 citeert Plinius een gedicht van Martialis, waarin de dichter zijn
Muze, dat wil zeggen een bundel van zijn gedichten, opdracht geeft naar
Plinius toe te gaan met daarin de regels
Totos dat tetricae dies Minervae
dum centum studet auribus virorum
hoc quod saecula posterique possint
Arpinis quoque comparare chartis. (Mart. 10.19.14-21).
(‘Hele dagen wijdt hij aan de strenge Minerva / terwijl hij voor het
gehoor van de Honderdmannen / iets voorbereidt wat het nageslacht in
komende eeuwen / op één lijn kan stellen met de redevoeringen uit
Arpinum.”). Plinius vertelt in diezelfde brief dat hij Martialis bij diens
terugkeer naar zijn vaderland Spanje reisgeld meegegeven had, als dank
voor deze verzen waarin de dichter hem met Cicero had vergeleken.
Voor de literatuurgeschiedenis is het interessant dat Plinius terloops
meedeelt dat de gewoonte dichters geldelijk te belonen voor hun
lofdichten uit de mode is geraakt. Met een typisch Pliniaanse wending
zegt hij: ‘sinds we zijn opgehouden prijzenswaardige dingen (laudanda)
te doen, beschouwen we het als genant (ineptum) geprezen te worden
(laudari).’
Met Suetonius heeft Plinius een nauwe band gehad, al komt de
eques Suetonius natuurlijk nooit in de buurt van de senator Tacitus.
Plinius spreekt vriendelijk, of liever gezegd minzaam, over en tot
Suetonius en de manier waarop hij hem op allerlei praktische punten
probeert te helpen illustreert treffend hoe patronage werkt. Je zou haast
vergeten dat Suetonius in zijn functies van a bybliothecis en a studiis in de
naaste omgeving van Trajanus heeft verkeerd en later de ab epistulis van
Hadrianus is geweest, en dat zijn topfuncties voor een ridder. In 1.24
dringt Plinius aan op een redelijke prijs voor een stukje grond dat
Suetonius wil kopen. Hij noemt zijn protégé een scholasticus dominus, een
kamergeleerde, en zegt:
In hoc autem agello, si modo adriserit pretium, Tranquilli mei stomachum
multa sollicitant, vicinitas urbis, opportunitas viae, mediocritas villae,
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modus ruris, qui avocet magis quam distringat. scholasticis porro dominis,
ut hic est, sufficit abunde tantum soli, ut relevare caput, reficere oculos,
reptare per limitem unamque semitam terere omnisque viticulas suas nosse
et numerare arbusculas possint. (‘Er is veel in dit kleine landgoed dat
mijn vriend Tranquillus aantrekt, als tenminste de prijs hem
toelacht: de nabijheid van Rome, de bereikbaarheid, de bescheiden
afmetingen van het huis en de beperkte omvang van het land, dat
hem verstrooiing kan bieden zonder hem handen vol werk te
bezorgen. Voor kamergeleerden zoals hij is een stukje grond al
ruimschoots groot genoeg, als het hem de gelegenheid biedt het
hoofd wat rust te geven, de ogen te laten bijkomen, er omheen te
slenteren, op en neer te lopen langs hetzelfde paadje, alle
wijnstokken te kennen en de boompjes te tellen’).
Later, als legatus Augusti van Bithynië, vraagt Plinius de keizer in brief
10.94 het ius trium liberorum aan Suetonius te geven, zoals hij dat ook zelf
gekregen had, omdat Suetonius’ huwelijk parum felix, dwz. kinderloos,
gebleven was. De bewoordingen van Plinius suggereren overigens dat
Suetonius hem naar Bithynië gevolgd was. Opmerkelijk is tenslotte dat
Suetonius én Plinius hun werk aan dezelfde persoon hebben
opgedragen, Septicius Clarus, die het onder Hadrianus tot pretoriaans
prefect heeft gebracht.
Elf brieven van Plinius zijn gericht aan Tacitus, vijf zijn er in het pensum
terecht gekomen, waaronder de fameuze Vesuvius-brieven. Ik vermeld
ze alleen om te attenderen op het belangrijke artikel daarover van Rudi
van der Paardt in het eerder genoemde Lampasnummer uit 1991 getiteld
‘Plinius als verslaggever?’ mét vraagteken, omdat de auteur betoogt dat
de brieven veel meer zijn dan objectieve verslaggeving. Plinius
manipuleert zijn verslag in de eerste brief om het falen van de
reddingspogingen van zijn oom te verdoezelen, en in de tweede dient
Aeneis 2 als een soort subtekst om daardoor meer reliëf te geven aan het
optreden van hemzelf.
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Wat mij treft in de brieven aan Tacitus is de groei van het gevoel
van eigenwaarde, om niet te zeggen van gelijkwaardigheid van Plinius
tegenover Tacitus. In 7.20 lezen we eerst de bescheiden en elegante
opmerking: Equidem adulescentulus, cum iam tu fama gloriaque floreres, te
sequi, tibi 'longo, sed proximus intervallo' (Verg. A. 5.318) et esse et haberi
concupiscebam. (‘toen ik nog heel jong was, en jij al bekend en beroemd
[ze scheelden tussen haakjes vijf jaar], wilde ik dolgraag de tweede zijn,
zij het op grote afstand, en als zodanig bekend staan’). Wanneer ook
Plinius een Bekende Romein is geworden, schrijft hij: 9.23.3 nomina nostra
quasi litterarum propria, non hominum, litteris redduntur, quod uterque
nostrum his etiam ex studiis notus, quibus aliter ignotus est. (‘onze namen
zijn in de literatuur niet langer namen van individuen, ze worden
zogezegd literair bezit. Ja, wij beiden zijn dankzij onze geschriften zelfs
bij mensen bekend die ons verder niet kennen’, vert. Vincent Hunink).
Het is overigens opmerkelijk hoe sterk de loopbaan van Plinius lijkt op
die van Tacitus, niet alleen in de hoogste echelons van de cursus honorum
tot en met het consulaat, gevolgd door het gouverneurschap van een
belangrijke provincie, maar juist ook in het begin van hun carrière. Door
een gelukkig toeval hebben we van beide mannen een ere-inscriptie, de
fragmentarische van de Via Nomentana van Tacitus en de grote
inscriptie uit Comum van Plinius.5 Uit die inscripties blijkt dat beiden
hun carrière zijn begonnen als x-vir stlitibus iudicandis, waarna ze beiden
als tribunus militaris met het leger hebben kennisgemaakt, Plinius in
Syrië, Tacitus weten we niet. Alleen dankzij de inscripties is bekend dat
beiden ook quaestor Caesaris zijn geweest onder Domitianus. Dat was een
eervolle benoeming op voordracht van de keizer zelf. De quaestor Caesaris
was een soort privé-secretaris, die onder andere tot taak had
mededelingen van de keizer in de senaat voor te lezen. Géza Alföldy
zegt hierover, denkende aan Tacitus: ‘einen Herrscher ein Jahr lang als
dessen Vertrauensmann aus nächster Nähe zu beobachten, häufig mit
5

Resp. CIL VI 1574 (zie hierover Alföldy, 1995) en CIL V 5262 (met Alföldy, 1999).

10

ihm über politische Probleme zu sprechen, viele seiner Überlegungen
unmittelbar mitzubekommen – das war wohl die beste Schülung, die in
Rom ein senatorischer Historiker erhalten konnte.’ Wat verder opvalt in
Plinius’ carrière is dat hij zich heeft ontwikkeld tot financieel expert.
Tijdens zijn diensttijd in Syrië zat hij, anachronistisch uitgedrukt, op
kantoor, en tussen zijn jaar als praetor (93) en zijn consulaat in 100
bekleedde hij twee hoge financiële functies als prefect bij het aerarium
militare en later bij het aerarium Saturni. De eerste van deze twee
vermeldt Plinius nergens in zijn brieven of in zijn panegyricus op
Trajanus.
Plinius als senator
Dit brengt me op een volgend aspect van de zelfportrettering door
Plinius, zijn status als magistraat en senator. Het is een uiterst gevoelige
kwestie, omdat hij rechtstreeks verband houdt met de relatie tussen
Domitianus en Plinius gedurende de jaren 93 tot 96, waarin de keizer
onder de senatoren een schrikbewind uitoefende. Onze bronauteurs voor
die angstige jaren zijn Tacitus in zijn Agricola en Plinius in zijn brieven,
en bovenal in zijn Panegyricus. Woorden schieten Plinius te kort om zijn
haat jegens Domitianus tot uitdrukking te brengen. De verleiding is
groot om hem uitvoerig te citeren, want haat maakt Plinius welsprekend.
Ik beperk me tot een enkele passage uit de lofrede, waarin hij beschrijft
met hoeveel wellust de Romeinen de zilveren en gouden beelden van
Domitianus op het Capitool hadden neergehaald: Pan. 52.4-5 iuvabat
illidere solo superbissimos vultus, instare ferro, saevire securibus, ut si singulos
ictus sanguis dolorque sequeretur. nemo tam temperans gaudii seraeque
laetitiae, quin instar ultionis videretur cernere laceros artus, truncata membra,
postremo truces horrendasque imagines obiectas excoctasque flammis. (‘Wij
genoten ervan die koppen met hun hooghartige gelaatsuitdrukking
tegen de grond te smijten, er met het zwaard op los te slaan of met bijlen
op in te hakken, alsof iedere slag bloed en pijn teweegbracht. Niemand
kon zijn vreugde over dit lang verbeide geluk bedwingen, ieder
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beschouwde het als een zoete wraak om de afgehouwen ledematen en
het verminkte lichaam te bekijken en te zien hoe die gruwelijke,
huiveringwekkende beelden tenslotte aan de vlammen werden
prijsgegeven en wegsmolten, vert. Meijer-den Hengst).’ Hier kan
letterlijk van een bijltjesdag worden gesproken, en veel senatoren die
carrière gemaakt hadden onder Domitianus zullen zich ongemakkelijk
hebben gevoeld, vooral de delatores die zoveel slachtoffers gemaakt
hadden in de laatste drie regeringsjaren. Net als in de bezettingsjaren
1940-1945 waren er in Rome weinig helden en weinig echte
beulsknechten, maar tussen wit en zwart zullen er ongetwijfeld vele
tinten grijs zijn geweest. Tot die laatste kleurgroep hebben zowel Tacitus
als Plinius behoord. Tacitus’ benoeming tot consul in 97 heeft naar alle
waarschijnlijkheid de goedkeuring gehad van Domitianus, en Plinius
had een verantwoordelijke functie als praefectus aerarii militaris tijdens de
beruchte jaren 93-96. Tacitus spreekt op een lichtelijk defensieve toon
over het begin van zijn carrière onder de Flavische keizers: Hist. 1.1.3
Dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano
longius provectam non abnuerim. (‘Mijn carrière is begonnen onder
Vespasianus, voortgezet onder Titus, nog verder gekomen onder
Domitianus – ik zal het niet ontkennen’, vert. Vincent Hunink). Hiermee
kunnen de slotwoorden van de Panegyricus uit het jaar 100 worden
vergeleken:
Pan. 95.3 si cursu quodam provectus ab illo insidiosissimo principe,
antequam profiteretur odium bonorum, postquam professus est, substiti;
cum viderem, quae ad honores compendia paterent, longius iter malui; si
malis temporibus inter maestos et paventes, bonis inter securos
gaudentesque numeror; si denique in tantum diligo optimum principem, in
quantum invisus pessimo fui e.q.s. (‘Zo waar als ik mijn politieke
loopbaan ben begonnen onder de meest arglistige van alle keizers,
voordat hij openlijk voor zijn haat tegen alle goede burgers was
uitgekomen, maar vanaf dat moment geen promotie meer gemaakt
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heb; zo waar als ik, toen ik zag op welke wijze de weg naar de
ambten bekort kon worden, voor de langere weg heb gekozen; zo
waar als ik in slechte tijden een van hen was die bedroefd en angstig
waren, maar in betere tijden behoor tot hen die onbezorgd en vrolijk
door het leven gaan; tenslotte zo waar als ik de beste van de keizers
evenzeer liefheb als ik gehaat werd door de slechtste’) enz.
De tekst heeft een duidelijk apologetisch karakter. Het woord
insidiosissimus gebruikt Plinius voor Domitianus om daarmee aan te
geven dat hij in zijn naïveteit het slachtoffer is geworden van de
doortrapte keizer. Die ‘langere weg’ en dat ‘gehaat zijn door de slechtste’
laten zich maar moeilijk rijmen met de hoge functies die Plinius ook nog
op het eind van Domitianus’ regering heeft bekleed.
De ordening van de brieven
In brief 1.1 zegt Plinius dat Septicius Clarus, aan wie hij zijn brieven
opdraagt, hem verzocht had de brieven die hij met bijzondere zorg
geschreven had te verzamelen en te publiceren. Plinius had aan dit
verzoek voldaan, maar had de brieven niet in chronologische volgorde
gepresenteerd (het was immers niet zijn bedoeling een geschiedwerk te
schrijven), maar naar gelang ze hem in handen waren gekomen. De
woorden neque enim historiam componebam zijn waarschijnlijk een
toespeling op de bekende uitspraak van Cornelius Nepos in diens Leven
van Atticus over de brieven van Cicero: Att. 16 undecim volumina
epistularum ab consulatu eius usque ad extremum tempus ad Atticum
missarum; quae qui legat non multum desideret historiam contextam eorum
temporum. (‘elf rollen brieven die aan Atticus gestuurd zijn vanaf zijn
consulaat tot aan zijn levenseinde. Als je die verzameling leest, heb je
geen behoefte meer aan een aaneengesloten geschiedenis van die tijd.)’6

6

Zie voor Plinius’ opvattingen over geschiedschrijving Brouwers, 1991.
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Dat Plinius zijn brievenboeken geheel ‘at random’ zou hebben
samengesteld is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig. Grote historici als
Mommsen en Syme en de onvolprezen commentator Sherwin-White
hebben geprobeerd de ongedateerde brieven hun chronologische plaats
toe te wijzen. Dat is uiteraard slechts ten dele gelukt, maar ze hebben wel
aangetoond, dat de brievenboeken als geheel chronologisch zijn
geordend. Zo bevatten de boeken 1 en 2 geen verwijzingen naar
gebeurtenissen na 100. Ze moeten dus gesitueerd worden in de roerige
tijd na de moord op Domitianus in september 96, de kortstondige en
onrustige regering van Nerva tot januari 98 en de beginjaren van
Trajanus. In het uitstekende boek van Gibson en Morello uit 2012 wordt
erop gewezen dat het centrale thema van deze boeken niet is de
gespannen sfeer en de dreiging van afrekening met de aanhangers van
Domitianus, maar dat alle nadruk ligt op de herleving van de vrijheid en
de nieuwe bloei van de literatuur:
“If the months between September 96 and January 98 were a
demonstration of the might of the military in Rome – the violence of
the Praetorian Guard and the threat of the legions massed on the
Rhine which saw Trajan to power – then Book 1 of the letters
responds with a picture of a society where polite letters flourish, and
the military has little place or influence. Indeed, this is something of
a keynote for the Letters as a whole, where even Trajan – the
consummate military man - is made to appear largely in the guise of
a civilis princeps” (p. 26).
Het behoeft geen betoog dat een dergelijke voorstelling van zaken in het
voordeel was van diegenen die, zoals Plinius, een rol van betekenis
hadden gespeeld in de slotfase van Domitianus’ regering.
Een heel belangrijk gegeven over Plinius’ positie tijdens de laatste jaren
van Domitianus en in de nasleep van zijn val komen we pas veel verder
in de brievenverzameling te weten. In alle levensbeschrijvingen van
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Plinius wordt melding gemaakt van het feit dat er na de dood van
Domitianus een dossier over Plinius in de keizerlijke stukken zou zijn
aangetroffen, vermoedelijk ter voorbereiding van een proces tegen hem.
Dit voor de beoordeling van Plinius’ positie onder Domitianus uitermate
belangrijke gegeven is min of meer verstopt in de bekende spookbrief
7.27, waarin Plinius onder meer vertelt dat een van zijn slaven had
gedroomd dat zijn haar was afgeknipt: § 14 nam in scrinio eius datus a
Caro de me libellus inventus est; ex quo coniectari potest, quia reis moris est
summittere capillum, recisos meorum capillos depulsi, quod imminebat, periculi
signum fuisse (‘in Domitianus’ bureau vond men namelijk papieren van
Carus met een formele aanklacht jegens mij. Het gebeuren laat zich
misschien verklaren. Het is gebruikelijk dat aangeklaagden hun haar
lang laten groeien. Die afgeknipte haren van mijn mensen zijn dan een
teken geweest dat een gevaar dat mij bedreigde was afgewend’, vert.
Vincent Hunink). Als mogelijke verklaring van die droom legt Plinius
verband met een proces dat tegen hem dreigde te worden aangespannen
door de gevaarlijke delator Mettius Carus. Ik begrijp niet waarom Plinius
een zo belangrijk puzzelstukje voor zijn ‘zelfportret als legkaart’ (als ik
deze treffende uitdrukking even van Hella Haasse mag lenen) zo
terloops in het zevende boek van zijn collectie heeft ondergebracht.
Plinius als advocaat; rivaliteit met Regulus
Een wezenlijk aspect van Plinius’ zelfrepresentatie komt in het pensum
niet of nauwelijks aan de orde. Dat is zijn juridische werk; begrijpelijk,
want voor een goed begrip van de brieven die hierover gaan is nogal wat
technische kennis nodig. Toch jammer, omdat het zo’n grote rol speelt in
zijn correspondentie en ook omdat het ontbreken hiervan het beeld dat
de leerlingen van Plinius zullen krijgen wellicht te zoetsappig zal maken.
Dezelfde kritiek is indertijd geuit op het pensum voor 1992 door Sjef
Kemper, die vervolgens in twee grondige artikelen geprobeerd heeft
deze lacune op te vullen, waarin hij bovendien een aantal interessante
passages over Plinius citeert uit Couperus’ Komedianten. Zoals terloops al
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bleek uit het gedichtje van Martialis (dum centum studet auribus virorum),
is Plinius dikwijls opgetreden voor de rechtbank van de Centumviri, die
zich voornamelijk met erfeniskwesties bezighield. De zittingen van deze
rechtbank vonden plaats in de Basilica Iulia, op het Forum dus, en waren
openbaar. Winsbury citeert in zijn recente boek over Plinius een
statistiek waaruit blijkt dat erfeniskwesties meer dan 50% uitmaakten
van alle in de Digesten vermelde rechtszaken. Het was de drukste
rechtbank in Rome, en ambitieuze jongemannen probeerden zich daar in
de kijker te spelen. Plinius vertelt meermalen met trots over de
luidruchtige bijval die hij daar met zijn pleidooien geoogst had. Er waren
zelfs, zo lezen we in 2.14.5 speciale claques actief tijdens de pleidooien:
iam non inurbane Σοφοκλεῖς vocantur [ἀπὸ τοῦ σοφῶς καὶ καλεῖσθαι];
isdem Latinum nomen impositum est 'Laudiceni' (’ze worden al niet
ongeestig Sophoklessen genoemd. In het Latijn hebben ze de naam
Laudiceni gekregen’).7 De werkdruk in deze rechtbank was enorm en de
pleidooien voor de Honderdmannen konden uren duren. Plinius moet
wel een wonderbaarlijk boeiende spreker geweest zijn, want hij vertelt in
4.16.2 dat een voorname jongeman, ondanks het feit dat zijn kleren in de
drukte gescheurd waren, zeven uur aandachtig naar hem was blijven
luisteren. Onder Vespasianus was de achterstand van de rechtbank zo
enorm gestegen dat het keizer het aantal juryleden drastisch omhoog
bracht: Suet. Vesp. 10.1 iudicia centumviralia, quibus peragendis vix suffectura
litigatorum videbatur aetas (‘omdat het ernaar uitzag dat de betrokkenen
niet lang genoeg zouden leven om de normale afwikkeling van de
processen nog mee te maken’). Plinius’ grootste concurrent in dit
gerechtshof was de beruchte delator Regulus, die zijn carrière al onder
Nero begonnen was, een fanatiek heerschap als we mogen geloven wat
Tacitus over hem vertelt. Regulus werd er in de senaat door Montanus
van beschuldigd dat hij geld had betaald aan de moordenaar van Piso

De woorden ἀπὸ τοῦ σοφῶς (‘bravo!’) καὶ καλεῖσθαι zijn naar alle waarschijnlijkheid een in de tekst
binnengeslopen glosse. Laudiceni zijn inwoners van Laodicea, maar het woord roept door de
combinatie van laus en cena tevens een associatie op met parasieten.
7
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(de beoogde opvolger van Galba) en zijn tanden zou hebben gezet in
Piso’s hoofd. En Montanus vervolgt: Hist. 4.42.3 en 5 'hoc certe' inquit
'Nero non coegit, nec dignitatem aut salutem illa saevitia redemisti...an
Neronem extremum dominorum putatis? idem crediderant qui Tiberio, qui Caio
superstites fuerunt, cum interim intestabilior et saevior exortus est (‘dit heeft
Nero in ieder geval niet afgedwongen, zei hij. Uw rang noch uw leven
hebt u met die barbaarse daad vrijgekocht!’ En verder waarschuwt
Montanus dat de senaat schoon schip moet maken met dergelijke
mensen. ‘Of denkt u dat Nero de laatste der tirannen geweest is? Dat
dachten ook de mensen die Tiberius en Caligula hadden overleefd,
terwijl er intussen toch een afschuwelijker en wreder figuur is
opgekomen’, vert. Vincent Hunink). Dat waren profetische woorden,
want onder Domitianus was Regulus nog steeds een levensgevaarlijke
tegenstander. Plinius haatte Regulus en Regulus minachtte Plinius. Het
portret van de Angstgegner in de brieven 4.7 en 6.2 is beroemd geworden.
Het zijn brieven die een mooi tegenwicht hadden kunnen vormen tegen
het beeld van Plinius dat uit het pensum oprijst als liefhebbende
echtgenoot, bevorderaar van het onderwijs, milde meester van zijn
slaven, en beschermer van kunst en wetenschap. In 4.7.4-5 somt Plinius
de oratorische kwaliteiten van Regulus als volgt op: imbecillum latus, os
confusum, haesitans lingua, tardissima inventio, memoria nulla, ...itaque
Herennius Senecio mirifice Catonis illud de oratore in hunc e contrario vertit:
'orator est vir malus dicendi imperitus (‘weinig volume, slechte articulatie,
stotteraar, de slagvaardigheid van een slak, geheugen nul... daarom heeft
Senecio briljant de bekende uitspraak van Cato voor hem op zijn kop
gezet: “deze redenaar is een slecht mens en onbekwaam in het
spreken”’).8 En toch, na de dood van Regulus mist Plinius hem een
beetje: 6.2.4 bene fecit Regulus, quod est mortuus: melius, si ante. nunc enim
sane poterat sine malo publico vivere sub eo principe, sub quo nocere non
poterat (‘Regulus is gestorven. Daar heeft hij goed aan gedaan. Het was
nog beter geweest als hij het eerder gedaan had. Want nu had hij kunnen
8

Regulus schiet dus tekort in drie van de vijf officia oratoris, te weten inventio, memoria en actio.
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leven zonder gevaar voor de staat, onder een keizer die hem geen kans
gaf kwaad te doen’).
Plinius’otium
Ik eindig met Plinius’ zelfportret als gentleman at leisure, geïnspireerd
door de mooie bladzijden die Nicole Méthy aan het begrip otium bij
Plinius gewijd heeft. Zij doet dit op de typisch Franse manier van de
studie naar woordvelden. Hoe gebruikt Plinius het woord otium en
welke kwalificaties gebruikt hij ervoor? Plinius zoekt het otium altijd
buiten de Stad. Alleen op zijn villa’s aan het Lago di Como, in Toscane of
aan zee in Laurentum beleeft hij werkelijke rust. Essentieel voor otium is
stilte en eenzaamheid, hooguit gedeeld met een enkele goede vriend.
Termen als relaxen en loungen (sit venia verbis) zoals remissio en desidia,
gebruikt Plinius in dit verband niet. Wat wel regelmatig genoemd wordt
is het werken aan de fysieke conditie (corpori vacare) door wandelen,
zwemmen, beschaafd balspel en jacht (venatu corpus exercere). Denk
hierbij aan de hilarische brief 1.6 aan Tacitus, waarin Plinius beschrijft
dat hij op everzwijnen heeft gejaagd niet met jachtspriet of vangnet,
maar met griffel en lei, en daarbij Minerva meer heeft gediend dan
Diana. Kenmerkend voor otium is autonoom zijn; niet, zoals in Rome,
geleefd worden, maar ad arbitrium suum vivere. Veel gebruikte
adjectieven voor de rust zijn dulcis, altus, mollis en pinguis (in de zin van
‘vruchtbaar’), ook in intellectuele zin. Net als Cicero spreekt Plinius
graag en vaak van honestum otium, dat wil vooral zeggen vrije tijd
besteed aan studie en schrijven. In 4.23, aan Pomponius Bassus, benijdt
hij de gepensioneerde om zijn rust na een actief bestaan in dienst van de
publieke zaak en hij verzucht: ‘wanneer zal het mij vergund zijn,
wanneer zal mijn leeftijd mij toestaan het voorbeeld van uw schitterende
rust (pulcherrimae quietis) na te volgen? Wanneer zal mijn afwezigheid
(uit Rome) niet als laksheid (desidia) worden bestempeld, maar als
zielenrust (tranquillitas)? Ter afsluiting citeer ik de brief waarin Plinius
zijn leven op zijn Laurentinum beschrijft:
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1.9.5-6 nihil audio, quod audisse, nihil dico, quod dixisse paeniteat; nemo
apud me quemquam sinistris sermonibus carpit, neminem ipse
reprehendo... nulla spe, nullo timore sollicitor, nullis rumoribus inquietor:
mecum tantum et cum libellis loquor. O rectam sinceramque vitam, o dulce
otium honestumque ac paene omni negotio pulchrius! o mare, o litus,
verum secretumque μουσεῖον, quam multa invenitis, quam multa dictatis!
(‘Ik hoor of zeg niets wat ik liever niet gehoord of gezegd zou
hebben. Niemand roddelt over een ander in mijn bijzijn met gemene
praatjes, zelf bekritiseer ik ook niemand...geen hoop, geen vrees
verontrust me, door geen geruchten word ik opgeschrikt. Ik praat
alleen met mezelf en met mijn boeken. Ja, dit is echt het leven zoals
het zijn moet. Wat een heerlijke en tegelijk eervolle rust, haast nog
mooier dan welke activiteit ook. En dan die zee, en dat strand, een
echte besloten Muzentempel! Op hoeveel gedachten brengen jullie
me, hoeveel geven jullie me in de pen!’).
De apostrofe tot zee en strand die hem inspiratie bieden bevat een
boodschap. Laat niemand denken dat Plinius alleen maar voor zich uit
zat te staren.
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