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Men maakte in de Oudheid voor het schrijven niet alleen gebruik van papyrus of perkament
maarvaak ook van 'wasplankjes'. Zo'n plankje had opstaande randen waartussen een was-
laagje werd gesmeerd. De letters werden in de was gekrast met een stilus (stift) van metaal
of ivoor. Aan de ene kant zat een schrijfpunt, de andere kant was plat. Hiermee kon Je fou-
ten of de hele tekst uitvegen en de was weer glad strijken. Men gebruikte hiervoor ook wel
een aparte spatel (boven). Korte brieven werden vaak op twee tegen elkaar geklapte en
dichtgebonden wasplankjes geschreven. De opstaande randen voorkwamen dat de tekst
werd beschadigd.

scribere. Ex primis aut summum secundis litteris tuis constituere poterimus

quid nobis faciendum sit. Tu modo ad me velim omnia diligentissime

perscribas; etsi magis iam rem quam litteras debeo (ex)spectare.

Cura ut valeas et ita tibi persuadeas, mihi te carius nihil esse nec umquam

fuisse. Vale, mea Terentia; quam ego videre videor itaque debilitor lacrimis.

Vale.

Prid. Kal. Dec.

5 Geschiedschrijving Ad FamiliaresS. 12
Na zijn terugkeer uit ballingschap lukt het Cicero lange tijd niet een actieve rol in
de politiek te spelen. De dominantie van het driemanschap was te groot (zie pag.
24). Uit deze periode dateren de brieven 5 t/m 7.
In deze brief verzoekt Cicero de historicus Lucceius een monografie te schrijven
over de samenzwering van Catilina (zie pag. 22-23) met natuuriijk speciale aan-
dacht voor de rolvan Cicero zelf.

Cumae, 12 april 55

Beste Lucceius,1

Er is iets wat ik vaak met je heb proberen te bespreken onder vier ogen.
Maar er was telkens een soort boerse gene die me weerhield. Maar nu je er
niet bent vat ik moed en kom ermee voor de dag. Een brief kan niet blo-
zen ...

5 Ik heb een brandend verlangen, je kunt het je misschien niet voorstellen
maar het is volgens mij niet iets verkeerds. Graag zie ik mijn naam bezon-
gen en verheerlijkt in jouw geschriften!
Ja, daar ga je binnenkort aan beginnen, dat zeg je me vaak. Sorry dus dat
ik nu haast maak! Altijd al heb ik reikhalzend uitgezien naarjouw geschrif-

10 ten, maar ik ben nu echt gegrepen door hun kwaliteit, ja, ik sta in vuur en
vlam. Vandaar mijn wens dat mijn daden zo snel mogelijk worden vastge-
legd in een monumentale tekst van jouw hand.

Het is natuurlijk al een heerlijk idee dat toekomstige generaties zo aan mi]
zullen blijven denken, dat ik een beetje mag hopen op onsterfelijkheid.

15 Maar er is meer wat mij hierin zo aantrekt. Jouw getuigenis zal gewicht in
de schaal leggen, en minstens zul je openlijk je vriendschap uitspreken en
de charmes laten zien van je talent. Allemaal dingen waarvan ik zo graag al
geniet bij leven en welzijn!

Zeker, jij hebt geen tekort aan werk, dat realiseer ik me nu ik dit schrijf.
20 Al die immense boekprojecten die je bent aangegaan of onder handen

hebt! Maar ik zie dat jouw Italische oorlog en Burgeroorlog nagenoeg zijn
afgerond2 en je hebt me gezegd dat je daarna begint aan de rest. Daarom
wil ik er geen gras over laten groeien en je een suggestie doen.

Misschien kun je eens nadenken over wat het beste is. Wil je mijn daden
25 behandelen binnen het grotere geheel van de historische context? Of kun je

beter doen zoals veel Griekse schrijvers? Callisthenes bijvoorbeeld met zijn
Oorlog in Phocis, ofTimaeus met zijn Oorlog van Pyrrhus of Polybius met

1 Lucius Lucceius, Romeinse redenaar en geschiedschrijver, vriend van Cicero. Zijn werk is niet
bewaard gebleven.

2 Het gaat hier waarschijnlijk om stof over de jaren 90-81 v. Chr. De stof die Cicero met voorrang
beschreven wil zien betreft vooral zijn consulaat uit het jaar 63, waarin hi] de samenzwering van
Catilina neersloeg.
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zijn Oorlog om Numantia. 1 Allemaal hebben die de genoemde oorlogen
apart behandeld, los van hun doorlopende geschiedwerk. Dat zou jij
natuurlijk ook kunnen doen met deze samenzwering van Romeinse bur-
gers: die kun je scheiden van de oorlogen tegen buitenlandse vijanden.

Ach, voor mijn roem maakt het eigenlijk niet zo veel uit ... Maar mijn gevoel
van haast speelt hier ook mee. En daarvoor doet het er wel degelijk toe als
jij niet afwacht tot je chronologisch bent aangekomen bij die gebeurtenis-
sen maar meteen dat hele thema en die periode bij de kop vat. En boven-
dien, als jij je helemaal focust op een onderwerp, een hoofdpersoon, zie ik
het al voor me: dan wordt alles nog voller en rijker van inhoud en stijl.

Het is echt schaamteloos wat ik hier doe, ik besef het heel goed. Eerst leg
ik een enorme last op jouw schouders (je zou gewoon al 'nee' kunnen zeg-
gen vanwege alle drukte), en dan vraag ikje ook nog mijn rol wat extra
kleur te geven. Stel, jij vindt die extra kleur niet nodig, wat dan?

Maar goed, wie eenmaal de bescheidenheid voorbij is meet dan ook maar
flink en grondig onbeschaamd zijn. Dus ik vraag het je ronduit en ik her-
haal het: geef het allemaal wat extra kleur, ja, maak het sterker dan je uit
jezelf misschien zou doen. Zet op dit punt de regels van de geschiedschrij-
ving even aan de kant en laatje persoonlijke sympathie nu eens meespe-
len.

Over dat laatste schrijfjij ergens in een voorwoord expliciet datjij je daar-
door niet laat beinvloeden, met een prachtige verwijzing naar Hercules bij
Xenophon, die zich ook niet van het rechte pad laat afbrengen door Vrouwe
Genot. 2 Goed, maar als je nu toch heel sterke sympathie voor mij voelt
opkomen, druk dat gevoel dan niet weg. Laatje genegenheid voor mij dan
spreken, desnoods met ietsje meer dan de waarheid toestaat ...

Ik hoop dat ik je ertoe kan brengen deze taak op je te nemen. Als dat lukt
zal de stof (dat is mijn vaste overtuiging!) jouw bijzondere schrijftalent ook
waardig blijken. Er valt wel een aardig werkje mee te vullen, vanaf het
begin van de samenzwering tot aan mijn terugkeer in Rome.3

Daarbij komtjouw kennis over politieke crisissituaties dan goed van pas.
Niet alleen om de oorzaken van de opstand te verklaren, ook om tegen-
maatregelen aan te geven voor alle misstanden. Je zult dan bekritiseren

wat volgensjou kritiek verdient en gunstige ontwikkelingen positief waar-
deren, met redenen omkleed. En als je, zoalsje meestal doet, wat vhjmoe-
diger meent te mogen spreken, zul je de houding van veel mensen jegens
mij aan de kaak stellen: lafheid, gekonkel, verraad.

1 Drie Griekse geschiedschrijvers uit respectievelijk de 4e eeuw v. Chr., 3e eeuw v. Chr. en 2e eeuw
v. Chr. Hun hier genoemde monografieen zijn niet bewaard.

2 Een verwijzing naar het verhaal van Heracles op de tweesprong (Xenophon, Herinneringen aan
Socrates 2, 1, 21-34). Hercules moet kiezen tussen de brede weg van Genot of de smalle moeilijke
weg van Deugd.

3 De stof zou aldus de jaren 63-57 v. Chr. omvatten.

Cicero onthult in de senaat de misdadige planner) van Catilina (zie pag. 22-23). Wandschildering van Cesare Maccari
in het Palazzo Madama te Rome, 19e eeuw.

65 Wat mij allemaal is overkomen biedtjou bij het schrijven ook ruimte voor
variatie. Dat geeft een niet onplezierig effect en kan de aandacht van lezers
vasthouden, zeker metjou als auteur. Niets is zo geschikt om een lezer te
boeien als een bonte afwisseling van gebeurtenissen en lotgevallen. Voor

mijzelf was het allemaal niet fijn om mee te maken maar ik zal er toch
70 graag over lezen. Want veilig terugdenken aan narigheid van vroeger heeft

iets aangenaams. En voor anderen, die niet zelf in moeilijkheden zijn
geraakt en in alle rust kijken naar wat anderen overkomt, is zelfs zo'n
gevoel van medelijden prettig.

Epaminondas stervend bij Mantinea:1 wie van ons voelt daarbij niet een
75 bepaald soort medelijden en genoegen? Hoe hij de speer pas uittrekt als hij

heeft gehoord dat zijn schild in veiligheid is, en hoe hij dus ondanks dode-
lijke verwonding welgemoed en loffelijk sterft. Of de verbanning en dood
van Themistocles:2 kan iemand daarover lezen zonder dat hij geraakt wordt

en geboeid blijft?

1 Veldheer uit het klassiek Griekse Thebe (418-362 v. Chr. ). Hij sneuvelde in een veldslag te
Mantinea (midden van de Peloponnesus) tegen de Spartanen.

2 Politicus uit het klassieke Athens (ca. 524-459 v. Chr. ). Werd na glansrijke successen, waaronder
de zege in de slag bij Salamis (480) tegen de Perzen, verbannen en keerde nooit meer terug
naar Athene. (In de vertaling is de lezing interitu daarom gekozen boven het onjuiste reditu van
de handschriften).
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Tja, een beschrijving van gebeurtenissen perjaar kan ons maar matig
boeien, dat is als een tabel met een serie feiten. Maar de hachelijke en
gevarieerde lotgevallen van een bijzonder man brengen vaak bewondering
en spanning teweeg. Ze maken ons blij en bedrukt, wekken hoop en vrees.
En warden ze afgerond met een markant einde, dan is dat voor ons als
lezers diep bevredigend en heel plezierig.

Des te meer hoop ik dat je hiertoe besluit. Dat je deze stof, dit 'drama' van
alles wat ik heb gedaan en meegemaakt, apart zet van jouw lange reeks
geschriften met het aaneengesloten historische overzicht. Want er zitten
verschillende 'bedrijven' in, met allerlei wisselingen in plannen en omstan-
digheden.

En als ik zeg dat ik bij uitstek graag door jou word verheerlijkt en geroemd,
ben ik niet bang dat ik een verkeerde indruk maak. Nee, dit is geen stukje
vleierij waarmee ik hengel naarjouw gunst. Jij kent zelfje kwaliteiten heel
goed. Als mensen jou nfet bewonderen zie jij dat als jaloezie, maar krijg je
lof toegezwaaid, dan voelt dat niet alsof iemand je naar de mond praat. En
ik ben zelf natuurlijk niet zo gek dat ik mijn kansen op eeuwige roem in
handen leg van een matig auteur. Nee, die auteur moetjuist met de
beschrijving van mij ook zelf als kunstenaar eer kunnen inleggen

Alexander de Grote kijkt toe hoe Apelles, de beroemdste schilder uit zijn tijd, zijn geliefde
schildert. Jacques-Louis David (1748-1825).

Alexander liet zich niet door Apelles schilderen en door Lysippus uitbeelden
100 om die twee een plezier te doen. 1 Nee, hij dacht j'uist dat hun artistieke

prestaties roemvol zouden afstralen op hen en zichzelf. Die kunstenaars
maakten zijn uiterlijke gestalte bekend bij mensen die hem niet kenden.

Trouwens, zelfs zonder zulke afbeeldingen staan grate mannen nog even-

goed in het licht. Agesilaus van Sparta2 mogen we niet lager aanslaan
105 doordat hij geen schilderij of standbeeld van zichzelf toestond. Een werkje

van Xenophon met lof voor de koning3 heeft gemakkelijk alle schilderijen
en standbeelden van alle anderen overtroffen.

Met zou werkelijk geweldig zijn als ik in jouw teksten terechtkom. Niet
alleen omdat ik daar persoonlijk blij am zou zijn, maar ook omdat het mij

110 dan een waardige nagedachtenis oplevert. Ja, liever bij jou dan bij ande-
ren. Want zo zal allereerstjouw talent mij ten goede komen, zoals Timo-
lean profijt had van dat van Timaeus en Themistocles van dat van Herodo-
tus, 4 Maar daarnaast weet ik mij dan gesteund door het gezaghebbend
oordeel van een hogelijk vermaard en zeer aanzienlijk man, iemand die in

115 de politiek respect en erkenning heeft verworven in de grootste en belang-
rijkste aangelegenheden en die zich als weinig anderen in de praktijk heeft
bewezen.

Zodoende heb ik straks dan niet alleen 'een heraut', zoals Homerus dat is

genoemd voor Achilles (Alexander deed die uitspraak na zijn aankomst in
120 Sigeum). 5 Nee, dan is aan mij duidelijk zichtbaar een zwaarwegend getui-

genis toegekend door een vermaard man van formaat. Ik vind het mooi
hoe Hector het zegt bij Naevius:6 lof khjgen stemt hem verheugd, maar hij
zegt erbij: ... van wie zelf lofvan anderen krijgt.

Als ik dit niet van je gedaan krijg (dat wil zeggen: als je verhinderd bent,
125 want zou ik jou ooit iets vragen en het niet gedaan krijgen? Nee, ondenk-

baar!), dan zie ik mij misschien gedwongen tot iets anders. lets wat menig-
een vaak afkeurt: schrijven over mijzelf. Dat zou ik dan wel doen naar het
voorbeeld van veel mannen van naam en faam.
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1 Alexander de Grote, belangrijke Griekse veldheer en veroveraar (356-323 v. Chr. ). Apelles van
Kos en Lysippus golden in zijn tijd als topkunstenaars, de eerste als schilder, de tweede als
beeldhouwer.

2 Een koning uit Sparta (444-360 v. Chr. ).
3 Bedoeld is de Agesilaus, een van de kleinere werken van Xenophon van Athene (ca. 430-354

v. Chr. ). De tekst ervan is bewaard gebleven.
4 Timoleon, Grieks politicus uit Korinthe (ca. 411-337 v. Chr. ). Timaeus van Taormina (Sicilie),

Grieks historicus (ca. 345-250 v. Chr. ). Van zijn werk resteren alleen fragmenten. Herodotus van
Halicarnassus, beroemd en geliefd Grieks historicus (ca. 484-425). Zijn werk is vrijwel compleet
overgeleverd.

5 Sigeum (Sigeion), kustplaatsje in de buurt van het legendarische Troje.
6 Gnaeus Naevius, vroeg-Romeinse dichter (ca. 270-201). Met geciteerde fragment komt uit de

tragedie Hector pro ficiscens. Zie daarvoor: Woeste mensenharten, Rome's oudste tragedies,
Livius Andronicus en Naevius, Ennius, Pacuvius en Accius, ingeleid, bezorgd en vertaald door
Vincent Hunink, 's-Hertogenbosch 2007, biz. 58.
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Maar het ontgaatje niet, daar zitten wat haken en ogen aan. Wie over zich-
130 zelf schrijft moet een beetje bescheiden blijven als er iets te prijzen valt en

voorbijgaan aan punten van kritiek. Daarbij komt dat zulke teksten minder
geloofwaardig zijn, minder gewicht in de schaal leggen, ja, en van veel
mensen kritiek krijgen. Men zegt dan wel dat lofzangers bij sportwedstrij-
den bescheidener zijn. Die zetten namelijk eerst bij anderen, bij de win-

135 naars, kransen op het hoofd en verkondigen met luider stem hun namen.

Maar als zij dan zelf aan het eind van de spelen een krans krijgen halen ze
een ander erbij als heraut. Zo voorkomen ze dat ze zichzelf met eigen stem
tot winnaars moeten uitroepen.

Dat wil ik graag voorkomen! En als jij mijn zaak op je neemt gebeurt het
140 ook niet. Ik vraag je dus dat te doen.

Wees niet verbaasd over deze brief. Ja, je hebt mij vaak verzekerd dat je
heel zorgvuldig zult kijken naar mijn tijd, en dat je zowel de politiek als de
gebeurtenissen daarvan literair vorm zult geven. En toch vraag ikje dit nu
zo omstandig en met zoveel woorden!

145 Het komt door dat verlangen waarover ik schreef aan het begin, dat grate
ongeduld. Ik kan haast niet wachten! Dolgraag wil ik dat anderen mij nog
tijdens mijn leven leren kennen uitjouw boeken. En dat ikzelf nog bij leven
kan genieten van mijn kleine beetje roem.

Zou je me willen terugschrijven wat je gaat doen, als het niet teveel moeite

150 is? Want als je eraan wilt beginnen zal ik notifies over alles voor je maken.
Stel je mij echter uit tot een andere tijd, dan spreek ik je graag onder vier
ogen.

Intussen moetje niet stilzitten: blijf schaven aan het werk dat je onder
handen hebt. En blijf mij toegenegen!

Hartelijke groeten,
Cicero

1 Zoek op internet naar een betrouwbaar overzicht van de gebeurtenissen rond
Catilina en schets de historische achtergrond in 5 tot 10 regels. Geefaan welke
bron (URL) je hebt gebruikt.

2 Welke 'objectieve' redenen voert Cicero in de brief aan om Lucceius ervan te
overtuigen een monografie over Cicero's consulaat te schrijven?

3 a Met welke beroemde personages vergelijkt Cicero zichzelf?
b En met welke beroemde personen vergelijkt hij Lucceius?

4 In r. 40 en volgende vraagt Cicero aan Lucceius om de zaken 'extra kleur' te
geven en desnoods lets verder te gaan dan de waarheid. Zou Cicero deze brief
hebben bedoeld voor publicatie? Licht je antwoord toe.

6 De Spelen van Pompeius Ad Familiares 7.1
Deze brief is geschreven eind augustus of September 55, tijdens het tweede con-
sulaat van Pompeius en Caesar. Hij is gericht aan Marcus Marius, aan wie Cicero
in totaal vier brieven heeft geschreven. Daaruit leren wij hem kennen als een wel-
gestelde, ontwikkelde man met een zwakke gezondheid. Hij hield zich afzijdig van
de politiek. Marius had Cicero gevraagd hem schriftelijk verslag te doen van de
luisterrijke spelen waarmee Pompeius eind augustus of September zijn prachtige
theater op het Marsveld had geopend. Het was het eerste stenen theater in de stad
en bood plaats aan 9 a 10.000 mensen. Het complex omvatte ook enkele tempels,
waarvan die voor Venus Genetrbc de belangrijkste was.

Scr. Romae c. m. Sept. an. 55

M. CICERO S. D. M. MARIO

Moot dat je niet naar de spelen kon komen, je hebt het vast heerlijk gehad
opje landgoed
Si te dolor aliqui corporis aut infirmitas valetudinis tuae tenuit quo minus

ad ludos venires, fortunae magis tribuo quam sapientiae tuae; sin haec

quae ceteri mirantur contemnenda duxisti et, cum per valetudinem posses,

venire tamen noluisti, utrumque laetor, et. sine dolore corporis te fuisse et

animo valuisse, cum ea quae sine causa mirantur alii neglexeris, modo ut

tibi constiterit fructus ati tui; quo quidem tibi perfrui mirifice licuit cum

esses in ista amoenitate paene solus relictus. Neque tamen dubito quin tu

in illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum perforando patefecisti sinum, per

eos dies matutina tempora lectiunculis consumpseris, cum illi interea qui te

istic reliquerunt spectarent communes mimos semisomni. Reliquas vero

partes diei tu consumebas iis delectationibus quas tibi ipse ad arbitrium

tuum compararas; nobis autem erant ea perpetienda quae Sp. Maecius

probavisset.
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Je hebt echt niets gemist
Omnino, si quaeris, ludi apparatissimi, sed non tui stomachi; coniecturam

enim facio de meo. Nam primum honoris causa in scaenam redierant ii

quos ego honoris causa de scaena decessisse arbitrabar. Deliciae vero tuae,

noster Aesopus, eius modi fuit ut ei desinere per omnes homines liceret. Is

iurare cum coepisset, vox eum defecit in illo loco, 'si sciens fallo/ Quid tibi

ego alia narrem? Nosti enim reliquos ludos; qui ne id quidem leporis

habuerunt quad solent mediocres ludi. Apparatus enim spectatio tollebat

omnem hilaritatem; quo quidem apparatu non dubito quin animo

aequissimo carueris. Quid enim delectationis habent sescenti muli in

'Clytaemestra' aut in 'Equo Troiano' creterrarum tria milia aut armatura
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