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50  belangrijk boekenbezit Op de tweede prent in Batavorum cum Romanis bellum worden jonge Batavieren door de Romeinen als schandknapen weggevoerd.

Otto van Veen, Batavorvm cvm Romanis bellvm à Corn. Tacito lib. 
IV & V […], De Batavische oft ovde Hollandtsche oorloghe teghen 
de Romeynen, Antverpiae: Apud auctorem vaeneunt, 1612.
Signatuur: OD 134 c 9

Tegen het eind van de vijftiende eeuw verschenen de eerste ge-
drukte edities van werken van de Romeinse historicus Cornelius 
Tacitus (circa 56-117). In onze streken spraken vooral diens on-
volledig overgeleverde Historiën tot de verbeelding. Dat kwam 
door de uitvoerige beschrijving van de ‘Bataafse opstand’ in de 
jaren 69-70 die werd ontketend door een lokale Germaanse stam 
uit de Betuwe, die in gewapend conflict raakte met het Romeins 
gezag. Het vergt niet veel fantasie om je te identificeren met de 
rebellen.

De Leidse kunstenaar en humanist Otto van Veen (1556-1629) 
kreeg vooral bekendheid door zijn emblemataboeken. De Bata-
ven-passages van Tacitus inspireerden hem tot een uitgave met 
36 prenten, vergezeld van bronteksten en toelichtingen. Het re-
sultaat, zijn Batavorum cum Romanis bellum uit 1612, is een fraaie 
uitgave in kwarto-oblongformaat, waarin de opstand wordt neer-
gezet als een roemrijke episode uit de vaderlandse geschiedenis. 
Want de Bataven, dat zijn ‘Hollanders’, zo staat al in de korte 
samenvatting van de inhoud.

In principe volgt Van Veen het relaas van Tacitus. Zo is naast 
elk van de 36 prenten de bijbehorende Latijnse tekst afgedrukt, 
zij het zonder precieze verwijzingen.

Maar wie goed leest, ziet dat de kunstenaar toch op allerlei 
manieren de blik van de kijkers en lezers stuurt. Om te beginnen 
onderstreept zijn inleidende samenvatting vooral de moed van 
de Bataven en hun speciale positie in de verhouding met Rome. 
Op prent 1 verderop in het boek zien we Roma en Batavia glorie-
rijk verbeeld: twee gewapende vrouwenfiguren, die in lengte en 
uitrusting elkaars gelijken zijn, omgeven door symbolen voor 
onder andere de Tiber, de Rijn en de Maas. De ronde afbeelding 
heeft als omlopende tekst ‘Societas Romanorvm et Batavorvm’ 
(Verbond van Romeinen en Bataven). Rome en Batavië als even-
waardig koppel, dat is natuurlijk nogal overdreven.

Ook de uitgebreide Nederlandse toelichtingen waarmee het 
boek opent zijn een voor de hand liggend middel om het verhaal 
een specifieke kleur te geven. Ze richten de blik van de gebruiker 
vooral naar Nederlandse elementen in het Bataven-verhaal, waar-
bij de Romeinen er veelal negatief vanaf komen.

Met name in de 36 prenten, de kern van het boek, wordt de 
blik als vanzelf gekleurd. We zien stoere Bataven die dapper 
vechten, legers trotseren en kampen veroveren. Steeds in grote 
groepen vechters, met massa’s opgestoken speren en neerval-

lende Romeinen. Of plunderende Romeinen die ‘Hollandt’ 
binnenvallen. Alles in zwart-wit, dus prettig ontdaan van bloed 
en bederf.

De hier afgebeelde prent 2 markeert een opmerkelijk punt uit 
het begin van de opstand. Romeinse ‘commissarissen’ doen aan 
afpersing en voeren mooie jongens af ‘die sy tot oneerbaerheyt 
misbruycken’. Overal in de prent zien we inderdaad jongeman-
nen, al zijn ze nadrukkelijk gekleed en bijna steeds met afgewend 
gelaat. Het is dus geen onzedelijke afbeelding geworden.

Tacitus (Historiën 4,14) noemt beide motieven inderdaad. 
Maar het is wel veelzeggend waar hij ze inzet. Daarmee kom ik 
op een vierde niveau van sturing: dat van de selectie uit Tacitus’ 
teksten. Van Veen heeft beide motieven gebruikt voor de eerste 
vertellende prent, en geeft ze daarmee als oorzaak van de oorlog. 
Tacitus laat er juist teksten aan voorafgaan (Historiën 4,12-13) 
over dieperliggende persoonlijke grieven van Bataafse leiders en 
hun vastbeslotenheid tot (in zijn ogen onrechtvaardige) rebellie. 
Van Veen gebruikt die teksten wel, maar pas in de prenten 3 en 4. 
Zijn haast onmerkbare omdraaiing legt de schuld voor de opstand 
nu helemaal bij de Romeinen.

Ook in het verdere verloop van het verhaal blijkt Van Veen 
heel zorgvuldig te kiezen uit Tacitus’ teksten. Zo slaat hij vrijwel 
alles over waarin Tacitus de zaken beziet vanuit Romeins per-
spectief, of speeches in de mond legt van Romeinse generaals. 
Onwelkome details over Bataafse misdragingen of angst worden 
genegeerd, soms door gewoon even een zinnetje over te slaan. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de deportatie van Labeo, tegenstan-
der van Batavenhoofdman Julius Civilis (Historiën 4,18; prenten 
8-9). De plundering en verwoesting van Xanten gaan vrijwel 
ongemerkt aan de kijker en lezer voorbij. Omgekeerd worden 
Bataafse prestaties juist uitvergroot. Aan een korte vermelding 
over een veroverd Romeins schip wordt een hele prent gewijd 
(Historiën 4,27; prent 12). Soms wordt desnoods de volgorde 
van Tacitus’ teksten stilzwijgend aangepast, om het beeld net 
iets gunstiger te maken. Ook het besluit is suggestief: waar 
Tacitus’ tekst afbreekt, vult de auteur die met enkele regels 
aan tot een bevredigend einde: de opstand houdt op, de Bata-
ven worden weer trouwe bondgenoten. Van de alleszins waar-
schijnlijke represailles jegens hen of hun leider Civilis is dan 
geen sprake.

Zo schotelt Otto van Veen de zestiende-eeuwse Nederlandse 
gebruiker iets voor dat geen grove propaganda is: alles lijkt keu-
rig volgens Tacitus. Maar op subtiele wijze is het beeld overal 
bijgesteld tot een voor ‘Hollanders’ wenselijk geheel.

vincent hunink

Bataven anno 1612
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