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Publius Cornelius Tacitus. 

 
Tacitus is rond 55 na Chr. geboren. Zij familie behoorde 
tot de ordo equestris, ofwel de ridderstand. Zijn vader is 
een vooraanstaand man geweest, hetgeen je mag 
opmaken uit het feit, dat hij procurator van Gallia 
Belgica is geweest.. 
Als lid van een vooraanstaande familie lag voor Tacitus 
natuurlijk een politieke carrière in het verschiet. Daarom 
is hij ook in de retoriek geschoold en luisterde hij naar de 
pleidooien van de meest vooraanstaande redenaars van 
zijn tijd. In 88 is Tacitus praetor geweest en werd hij lid 
van  de quindecemviri sacris faciundis, een 
priestercollege.  In de jaren 89 tot 93 was hij niet in 
Rome. In 112/113 was hij procurator van Asia.  
Belangrijk voor Tacitus is geweest het feit dat hij met de 
dochter van Cnaeus Iulius Agricola trouwde. Deze 
Agricola was een vooraanstaand Romein en gouverneur 
van Brittannië. Verder heeft de schrijver Plinius 
Secundus een belangrijke rol in zijn leven gespeeld. 
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Tacitus’ litteraire carrière. 

Tacitus begon zijn litteraire carrière met wat je zou 
kunne noemen vingeroefeningen, kleine werkjes, waarin 
je  zijn talent al wel ziet, maar waarin dat talent nog niet 
tot volle bloei gekomen was. 
 
Dialogus de oratoribus: waarschijnlijk gepubliceerd in 98 
n. Chr. Dit werk behandelt de oorzaken van de 
afnemende waarde van de retoriek in zijn tijd 
Agricola: gepubliceerd in 98. Dit is een lofzang op zijn 
schoonvader. 
 
De origine et situ Germanorum / De Germania. Dit werk, 
dat ook in 98 geschreven is,  beschrijft de zeden van de 
Germanen 
Historiae: Tacitus heeft dit werk tussen 98 en 117 
gepubliceerd. Het bestaat uit 15 boeken en behandelt de 
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periode vanaf Nero tot en met Domitianus. De Historiën 
is één van de twee meesterwerken. 
Annales:  dit werk heeft Tacitus na de Historiën 
geschreven en behandelt de periode van 14 n. Chr. tot 68. 
Bewaard zijn de boeken I-IV en XI-XVI. De Annales 
vormen het meesterwerk van Tacitus. 
 
 

Tacitus’ stijl. 

In de Germania zie je al duidelijk de latere stijl van 
Tacitus terug. Hij maakt graag gebruik van korte, 
ontbonden zinnen met kryptische inhoud. Door de 
kortheid is hij uitzonderlijk bondig. Hierdoor komt het 
fenomeen ellips/omissio uitzonderlijk vaak voor en 
ontbreken voegwoorden vaak. Hij maakt dan ook 
veelvuldig gebruik van korte kernachtige uitspraken: 
sententiae. Tacitus heeft een voorkeur voor antithesen. 
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Tacitus en de Agricola. 

Nadat Domitianus in 96 na Christus vermoord is, begint 

Tacitus aan zijn eerste historische werk, dat hij in 98 

uitgaf. Hij beschreef het leven van zijn schooonvader 

Gnaeus Iulius Agricola ( 13. Juni 40 AD. in Forum Iulii 

(Fréjus) geboren wn gwatorven 23 augustus 93 AD). Bij 

het schrijven van diens biografie maakte hij dankbaar 

gebruik van de vrijheid die door de dood van de keizer 

en de komst van een nieuw type keizerschap ontstaan 

was. De senaat had de oude senator Nerva tot keizer 

benoemd op grond van zijn capaciteiten. En deze was de 

grondlegger van een nieuwe methode de opvolging te 

bepalen: de keizer koos een troonopvolger uit op grond 

van kwaliteiten. Hierdoor werd het grootste deel van de 

tweede eeuw na Chr. gekenmerkt door een stabiel 

bestuur.  
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Tacitus belooft dan ook in dit werk twee dingen, nl. om 

de slavernij onder Domitianus en het geluk onder Nerva 

en Traianus, de eerste adoptief keizer, te laten zien. 

Tacitus zag in het principaat van Nerva een verandering 

in vergelijking met dat van Domitianus: de senaat kreeg 

meer aandeel in de regering van de staat en een senator 

had de macht gekregen en koos een gelijkgezinde 

opvolger uit. Het heeft jaren geduurd eer dat Tacitus 

genoeg materiaal verzameld had en zijn stijl voldoende 

verfijnd had om zijn gelofte gestand te doen door 

publicatie van de Historiae, die hij in de tijd van Nero 

liet beginnen.   

De biografie van Agricola vertoont een grote gelijkenis 

met een laudatio funebris, een lijkrede, waardoor 

misschien ook het sterk retorische karakter te verklaren 

is. Toch zie je al duidelijk elementen, die terugkomen in 

zijn latere historische werken, zoals verslagen van 
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gevechten en redevoeringen. Agricola was een trouwe 

generaal van Domitianus en heeft een uiterst belangrijke 

rol gespeeld in een groot deel van de verovering van 

Britannia: hij verschoof de grens naar het noorden naar 

de Forth-Clyde-linie de landengte tussen het huidige 

Glasgow en Edinburgh.  

Het werk begint met een korte samenvatting van de 

carrière van Agricola, geografische en ethnische 

excursies, die niet alleen op de notities van Agricola 

gebaseerd zijn maar ook op materiaal uit de De Bello 

Gallico van Iulius Caesar. Deze was namelijk al twee 

keer voor die tijd naar Britannia geweest. Tacitus prijst 

met name  alle Romeinse deugden van zijn schoonvader: 

trouw, eerlijkheid, bekwaamheid, waarbij het Agricola 

niet om eigen roem zou zijn gegaan. Tacitus laat in het 

midden of Agricola een natuurlijke dood zou zijn 
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gestorven, of dat zijn dood zou zijn bespoedigd of 

veroorzaakt door de keizer uit nijd. 

In de Agricola lijkt Tacitus duidelijk te willen maken, dat 

je ondanks een despotisch bestuur toch deugdzaam kan 

blijven. Je zou echter ook advocaat van de de duivel 

kunnen spelen en in de Agricola een poging van Tacitus 

kunnen zien het carrièresucces van zijn schoonvader 

recht te praten onder een keizer als Domitianus. Hoe kan 

je zo’n politiek succes hebben als je innerlijk zo’n afkeer 

had van Domitianus’ keizerschap? Dat kan alleen als je 

in hoog aanzien bij de keizer staat. Dit geldt ook voor 

Tacitus. 
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P. CORNELI TACITI AGRICOLA 

 [1] Clarorum virorum facta moresque posteris1 
tradere, antiquitus2 usitatum3, ne nostris quidem 
temporibus quamquam incuriosa4 suorum aetas 
omisit, quotiens magna aliqua ac nobilis virtus vicit 
ac supergressa5 est vitium parvis magnisque 
civitatibus commune6, ignorantiam recti et 
invidiam7. Sed apud priores ut agere digna 
memoratu pronum8 magisque in aperto9 erat, ita  

 

 

                                                           
1 posteri  nageslacht 
2 antiquitus  van oudsher 
3 usitatus  gewoon 
4 incuriosus + gen. onverschillig jegens 
5 supergredi  overtreffen 
6 communis + gen. gemeenschappelijk aan 
7 invidia   weerzin 
8 pronus  gemakkelijk, licht 
9 in aperto est  het is gemakkelijk uitvoerbaar 
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De Agricola van Publius Cornelius Tacitus. 

1.Dat de daden en karakters van beroemde mannen aan 

het nageslacht overgeleverd worden, wat vanoudsher 

gebrui is, is zelfs niet in onze tijd door onze generatie 

achterwege gelaten, ook al is die generatie jegens de 

eigen mensen onverschillig,  al die keren dat een of 

andere grote deugd een gebrek, dat eigen is aan kleine 

en grote burgerijen, (niet kennen van wat juist is en 

afgunst), heeft overwonnen en overtroffen. Maar bij onze 

voorgangers was het niet alleen licht en gemakkelijker 

uitvoerbaar vermeldenswaardige dingen te doen, maar 

ook werden de beroemdsten  
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celeberrimus quisque ingenio ad prodendam1 
virtutis memoriam sine gratia2 aut ambitione3 bonae 
tantum conscientiae pretio ducebantur. Ac plerique 
suam ipsi vitam narrare fiduciam4 potius morum 
quam adrogantiam5 arbitrati sunt, nec id Rutilio6 et 
Scauro citra7 fidem aut obtrectationi8 fuit: adeo 
virtutes isdem temporibus optime aestimantur, 
quibus facillime gignuntur. At nunc narraturo mihi 
vitam defuncti9 hominis venia10 opus fuit, quam non  

  

                                                           
1 memoriam prodere overleveren 
2 gratia   dank, erkentelijkheid, partijdigheid 
3 ambitio   gunstbejag  
4 fiducia   betrouwbaarheid 
5 adrogantia  aanmatiging 
6 Publius Rutilius Rufus was consul in 105 v.Chr.. en Marcus Aemilius Scaurus in 115v. 

Chr. Beiden waren aanzienlijke nobiles. Rutilius heeft als eerste een autobiografie ter 

rechtvaardiging van zijn daden geschreven. Hij is ten onrechte veroordeeld wegens 

corruptie. Beiden werden later als martelaren beschouwd. 
7 citra + acc.  zonder 
8 obtrectatio  jaloezie  
9 defungor, defunctus sterven 
10 venia   vergiffenis 
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door hun karakter ertoe gebracht de herinnering aan hun 

hun deugd na te laten zonder erkentelijkheid of 

gunstbejag met slechts de prijs van een goed geweten.  

En de meesten hebben het zelf vertellen van het eigen 

leven eerder beschouwd als uiting van betrouwbaarheid 

van hun karakter dan als een vorm  van aanmatiging en 

niet is dit voor Rutilius en Scaurus zonder vertrouwen 

geweest  of heeft dat voor hen tot jaloezie geleid: zozeer 

werden deugden in dezelfde tijden zeer hoog 

aangeslagen, als waarin zij uiterst makkelijk tot stand 

kwamen. Maar omdat ik nu van plan ben het leven van 

een gestorven mens te vertellen, heb ik de vergiffenis  
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petissem incusaturus1: tam saeva et infesta virtutibus 
tempora. 

[2] Legimus2, cum Aruleno Rustico3 Paetus Thrasea, 
Herennio Senecioni4 Priscus Helvidius laudati 
essent, capitale5 fuisse, neque in ipsos modo 
auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, 
delegato6 triumviris7 ministerio8 ut monumenta 
clarissimorum ingeniorum9 in comitio1 ac foro 

                                                           
1 incusare   beschuldigen, bekritiseren 
2 sc. in de acta senatus 
3 Arulenus Rusticus: dat. auctoris;  schreef in 93 a.D. een lofrede op zijn vriend 

Publius Clodius Paetus Thrasea, die leider was van de ‘stoïsche oppositie’ tegen Nero 

en in 66 door de Senaat ter dood veroordeeld was. Zijn Schoonzoon Helvidius Priscus 

werd uit Italië verbannen, maar wegens oppositie tegen Vespasianus opnieuw 

verbannen en in 73 of 74 terechtgesteld. Zelf werd Arulenus terechtgesteld door 

Domitianus wegens een lofrede op Paetus. 
4 Herennius: schreef een lofrede op de stoïcijn Priscus en werd daarom wegens laesa 

maiestas door Domitianus ter dood gebracht. 
5 capitalis  dodelijk 
6 delegare  toevertrouwen aan 
7 triumviri capitals: college dat toezicht hield op het gevangeniswezen en de orde. 
8 ministerium  taak 
9 ingenium  talent, schrijver 
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nodig, die ik niet gevraagd zou hebben als ik van plan 

was een beschuldiging in te dienen. 

2.Wij lezen, dat toen Thrasea door Arulenus Rusticus,  

Senecio Priscus door Herennius Helvidius geprezen 

waren, dat dodelijk is geweest en dat er niet alleen 

wreed is opgetreden tegen de schrijvers zelf, maar ook 

tegen de boeken van hen, doordat aan de triumviri 

capitales de taak opgedragen was, dat de geschriften van 

de zeer beroemde schrijvers op het comitium en op het 

forum verbrand werden. 

  

                                                                                                                                              
1 comitium het comitium, eigenlijk verzamelplein o.a. voor 

verkiezingen, maar ook executiegebied. 
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urerentur. Scilicet illo igne vocem populi Romani et 
libertatem senatus et conscientiam generis humani 
aboleri1 arbitrabantur, expulsis insuper2 sapientiae 
professoribus3 atque omni bona arte in exilium4 acta, 
ne quid usquam honestum occurreret5. Dedimus 
profecto6 grande patientiae documentum7; et sicut 
vetus aetas vidit quid ultimum8 in libertate esset, ita 
nos quid in servitute, adempto per inquisitiones9 
etiam loquendi audiendique commercio10. 
Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, 
si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere. 

  

                                                           
1 abolere 2  vernietigen 
2 insuper  bovendien 
3 professor  leraar, verkondiger 
4 exilium  ballingschap 
5 occurrere 3  zich voordoen 
6 profecto  inderdaad 
7 documentum  blijk, bewijs 
8 ultimus  grootste, uiterst 
9 inquisitio  onderzoek, gerechtelijk onderzoek 
10 commercium  omgangverkeer, mogelijkheid 
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Ze dachten namelijk, dat door dat vuur de stem van 
het volk van Rome en de vrijheid van de senaat en 
het medeweten van het menselijk geslacht vernietigd 
werden, terwijl bovendien leermeesters van de 
filosofie verdreven waren en iedere goede kunst in 
ballingschap gedreven was om er voor te zorgen, dat 
zich nergens iets eerzaams zou voordoen. Wij 
hebben inderdaad grootse blijk gegeven van 
inschikkelijkheid; en zoals de oude tijd gezien heeft 
wat in vrijheid het grootste was, zo hebben wij 
gezien wat in slavernij het uiterste is: door 
gerechtelijke onderzoeken is zelfs de mogelijkheid 
van spreken en luisteren afgepakt. Wij zouden ook 
de herinnering zelf samen met onze stem verloren 
hebben, als het evenzeer in onze mogelijkheid zou 
liggen te vergeten als te zwijgen. 
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[3] Nunc demum redit animus; et quamquam primo 
statim beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim 
dissociabilis1 miscuerit, principatum2 ac libertatem, 
augeatque cotidie felicitatem temporum Nerva 
Traianus, nec spem modo ac votum securitas3 
publica, sed ipsius voti fiduciam ac robur 
adsumpserit4, natura tamen infirmitatis humanae 
tardiora5 sunt remedia quam mala; et ut corpora 
nostra lente6 augescunt7, cito extinguuntur8, sic 
ingenia studiaque9 oppresseris facilius quam 
revocaveris: subit quippe10 etiam ipsius inertiae11  

                                                           
1 dissociabilis  onverenigbaar 
2 principatus 4  het principaat, keizerschap 
3 securitas  zorgeloosheid, veiligheid 
4 adsumere 3  aannemen 
5 tardus   traag 
6 lente adv.  langzaam 
7 augescere 3  groeien 
8 extinguere 3  uitblussen 
9 stadium  ijver, enthousiasme, wetenschappelijk werk 
10 quippe  immers 
11 inertia  laksheid, lafheid 
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3. Nu pas keert de moed terug en hoewel onmiddellijk 
bij het prille begin van dit zeer voorspoedig tijdperk 
Nerva Caesar zaken heeft verenigd, die ooit 
onverenigbaar waren, het principaat en de vrijheid en 
hoewel dagelijks het geluk der tijden vergroot wordt 
door Nerva Traianus en de publieke zorgeloosheid niet 
alleen een hoopvol verlangen maar ook sterk 
vertrouwen in dat verlangen gekregen heeft, werken 
door de natuur van de menselijke zwakte toch de 
geneesmiddelen trager dan rampen; en zoals onze 
lichamen traag groeien, snel vernietigd worden, zo kan 
je sneller talenten en enthousiasme de kop indrukken 
dan weer oproepen: immers daarvoor in de plaats komt 
ook het aangename van laksheid zelf, en het nietsdoen,  
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dulcedo1, et invisa primo desidia2 postremo amatur. 
Quid, si per quindecim annos, grande3 mortalis aevi 
spatium, multi fortuitis4 casibus, promptissimus5 
quisque saevitia6 principis interciderunt7, pauci et, ut 
ita dixerim, non modo aliorum sed etiam nostri 
superstites8 sumus, exemptis9 e media vita tot annis, 
quibus iuvenes ad senectutem, senes prope ad ipsos 
exactae10 aetatis terminos per silentium venimus? 
Non tamen pigebit11 vel incondita12 ac rudi13 voce 
memoriam prioris servitutis ac testimonium  

                                                           
1 dulcedo, -dinis   het aangename 
2 desidium   nietsdoen 
3 grandis   groot, omvangrijk 
4 fortuitus   toevallig 
5 promptus   snel geneigd, driest 
6 saevitia   bloeddorstigheid 
7 intercidere 3   gedood worden 
8 superstes, -stitis + gen.  overlevend 
9 eximere 3, -emi, -emptus wegnemen 
10 exigere, -egi, -actus  voltooien 
11 piget    het spijt 
12 inconditus   eenvoudig 
13 rudis    ruw, onervaren 
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dat in eerte instantie gehaat is, wordt uiteindelijk 
bemind. Wat moet men zeggen, als in vijftien jaren, een 
grote periode in het leven van de mens, velen door 
toevallige gebeurtenissen, juist de meest driesten door de 
wreedheid van de keizer aan hun einde zijn gekomen, 
maar wij, een kleine groep, om het zo te zeggen niet 
alleen anderen maar ook ons overleefd hebben, terwijl 
zovele jaren uit het leven weggenomen zijn, waarin wij 
als jonge mannen de ouderdom, grijsaards bijna de 
grenzen zelf van een voltooid leven in stilte hebben 
bereikt? Niet evenwel zal ik er spijt van hebben zelfs met 
eenvoudige en onervaren stem de herinnering aan de 
vroegere slavernij en  een getuigenis van wat nu 
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praesentium bonorum composuisse. Hic interim 
liber honori Agricolae soceri1 mei destinatus2, 
professione3 pietatis4 aut laudatus erit aut excusatus. 

[4] Gnaeus Iulius Agricola, vetere et inlustri5 
Foroiuliensium6 colonia ortus, utrumque avum 
procuratorem7 Caesarum habuit, quae equestris 
nobilitas8 est. Pater illi Iulius Graecinus9 senatorii 
ordinis, studio eloquentiae sapientiaeque notus,  

  

                                                           
1 socer(us)  schoonvader 
2 destinare  bestemmen 
3 professio  uiting, bekentenis 
4 pietas   eerbied 
5
 inlustris  aanzienlijk 

6
 Foroiuliensis  inwoner van Forum Iulii, tegenwoordig Fréjus ten 

noordoosten van Toulon 
7
 procurator  procurator, in de keizerlijke provincies verantwoordelijk voor 

de heffing van grond- en vermogensbelasting, ook vaak als stadhouders in de kleinere 

provincies. 
8
 nobilitas equestris ridderstand 

9
 heeft een werk in twee delen over de wijnbouw geschreven; waarschijnlijk heeft zijn 

zoon derhalve de bijnaam Agricola. 
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goed is op schrift te hebben gesteld. Dit boek 
ondertussen, bestemd voor de eer van mijn schoonvader 
Agricola, zal door mijn publieke bekentenis van 
toewijding hetzij geprezen of verontschuldigd zijn. 

4. Van Gnaeus Iulius Agricola, die van de oude  
en aanzienlijke colonie Forum Iulii stamt, zijn beide 
grootvaders procurator van de Caesares geweest, 
hetgeen de ridderstand betekent. Zijn vader Iulius 
Graecinus was lid van de senatorenstand, was door zijn 
toeleg op de welsprekendheid en filosofie bekend, 
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iisque ipsis virtutibus iram Gai Caesaris1 meritus2: 
namque Marcum Silanum3 accusare iussus et, quia 
abnuerat4, interfectus est. Mater Iulia Procilla fuit, 
rarae castitatis5. In huius sinu6 indulgentiaque7 
educatus per omnem honestarum artium cultum8 
pueritiam adulescentiamque transegit. Arcebat eum 
ab inlecebris9 peccantium praeter ipsius bonam 
integramque naturam, quod statim parvulus sedem 
ac magistram studiorum Massiliam10 habuit, locum 

  

                                                           
1
 Caius Caesar  Caligula 

2
 mereri   verdienen 

3
 consul suffectus van 15 n. Chr.; zijn dochter Iunia Claudilla was de eerste vrouw van 

Caligula, die Silanus in 38 tot zelfmoord dwong. 
4
 abnuere 3  weigeren 

5
 castitas, -tatis  kuisheid 

6
 sinus 4   boezem, schoot 

7
 indulgentia  toegevendheid, liefde 

8
 cultus 4  beoefening 

9
 illecebra  verlokking, betovering 

10
 Massilia  Marseille, door Ioniërs gesticht en tot in de keizertijd heeft 

het zijn Griekse karakter bewaard; de universiteit daar genoot grote faam en kreeg veel 

Romeinse studenten. 
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en had juist door deze kwaliteiten de woede van Gaius 

Caesar verdiend: want hij had het bevel gekregen 

Marcus Silanus aan te klagen en is, omdat hij dat 

geweigerd had, terechtgesteld. Zijn moeder was Iulia 

Procilla, een vrouw van zeldzame kuisheid. Op haar 

schoot en met haar liefde opgevoed heeft hij louter via 

de beoefening van de eervolle kunsten zijn kinderjaren 

en adolescentie doorgebracht. Afgezien van zijn eigen 

goede en onaangetaste natuur werd hij van de 

verlokkingen van hen, die in de fout gingen, 

weggehouden door het feit dat hij onmiddellijk als 

kleine jongen als verblijfplaats en lerares van zijn studies 

Massilia heeft gehad, een plaats, die een mengsel 
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 Graeca comitate1 et provinciali parsimonia2 mixtum 
ac bene compositum. Memoria teneo solitum ipsum 
narrare se prima in iuventa studium philosophiae 
acrius, ultra3 quam concessum4 Romano ac senatori, 
hausisse, ni prudentia5 matris incensum ac 
flagrantem6 animum coercuisset7. Scilicet sublime8 et 
erectum ingenium pulchritudinem ac speciem 
magnae excelsaeque9 gloriae vehementius quam 
caute10 adpetebat. Mox mitigavit11 ratio et aetas, 
retinuitque, quod est difficillimum, ex sapientia 
modum. 

                                                           
1
 comitas   vriendelijkheid, vrolijkheid, voorkomendheid 

2
 parsimonia   spaarzaamheid 

3
 ultra    meer 

4
 concedere 3, -cessi, -cessus toestaan 

5
 prudentia   verstandigheid 

6
 flagrare   branden 

7
 coercere 2   bedwingen 

8
 sublimis   verheven 

9
 excelsus   verheven 

10
 cautus    voorzichtig 

11
 mitigare   zacht stemmen 
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en goede samenstelling was van Griekse vriendelijkheid 

en provinciale spaarzaamheid. Ik herinner me, dat hijzelf 

gewoon was te vertellen, dat hij aan het begin van zijn 

jongelingsjaren de studie van filosofie gretiger en verder 

dan het punt dat aan een Romein en senator toegestaan 

was, tot zich had genomen, als niet de wijsheid van zijn 

moeder zijn ontbrande en vlammende gemoed zou 

hebben bedwongen. Zijn verheven en trotse karakter 

was namelijk te hevig en onvoorzichtig op zoek naar de 

schoonheid en schone schijn van grote en verheven 

roem. Al spoedig temden zijn verstand en leeftijd hem 

en behield hij op grond van de filosofie maat, hetgeen 

zeer moeilijk is.  
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[5] Prima castrorum rudimenta1 in Britannia 
Suetonio Paulino2, diligenti3 ac moderato duci, 
adprobavit4, electus quem contubernio5 aestimaret6. 
Nec Agricola licenter7, more iuvenum qui militiam in 
lasciviam8 vertunt, neque segniter9 ad voluptates et 
commeatus10 titulum11 tribunatus et inscitiam12 
rettulit: sed noscere provinciam, nosci exercitui, 
discere a peritis13, sequi optimos, nihil adpetere in  

                                                           
1
 rudimentum meestal pl. begin, debuut 

2
 C. Suetonius Paulinus in 59 n.Chr als profectus Augusti pro praetore naar Britannia.  

3
 diligens  nauwgezet 

4
 adprobrare  tot tevredenheid van iemand doen 

5
 contubernium  tentgenootschap, gevolg; het was een bijzondere eer voor 

Agrippa als militair tribuun deel van het gevolg van de stadhouder uit te maken; wilde 

je politieke carrière maken, dan moest je beginnen als tribunus militum. 
6
 aestimare + abl.pretii iemand iets waard achten 

7
 licenter  teugelloos 

8
 lascivia   uitgelatenheid, losbandige levenswijze 

9
 segniter  nonchalant 

10
 commeatus 4  verlof 

11
 titulus   titel, roem 

12
 inscitia  onervarendheid 

13
 peritus  ervaren 
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5. Zijn eerste debuut van zijn krijgsdienst deed hij in 

Britannia tot tevredenheid van Suetonius Paulinus, een 

nauwgezet en gematigd legeraanvoerder; hij werd 

namelijk uit verkoren om diens gevolg waard geacht te 

worden. En niet heeft Agricola teugelloos, op de wijze 

van jonge mannen, die de krijgsdienst veranderen in 

uitgelatenheid en ook niet laks de titel van tribunus 

militum en zijn onervarenheid beperkt tot pleziertjes en 

verloven: maar hij leerde zijn provincie kennen, zijn 

leger leerde hem kennen, hij leerde van ervarenen, 

volgde de besten, niet streefde hij na om daarmee  
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iactationem1, nihil ob formidinem2 recusare, 
simulque et anxius et intentus3 agere. Non sane4 
alias5 exercitatior6 magisque in ambiguo7 Britannia 
fuit: trucidati8 veterani, incensae coloniae, intercepti9 
exercitus; tum de salute, mox de victoria certavere. 
Quae cuncta etsi consiliis ductuque alterius 
agebantur, ac summa rerum10 et recuperatae11 
provinciae gloria in ducem cessit, artem et usum12 et 
stimulos13 addidere iuveni, intravitque animum  

                                                           
1
 iactatio   gepoch 

2
 formido  angst 

3
 intentus  ijverig, aandachtig 

4
 non sane  zeker niet 

5
 alias   eerder 

6
 exercitatus  geteisterd 

7
 ambiguus  hachelijk, onzeker 

8
 trucidare  neerhouwen 

9
 intercipere  onderscheppen, ombrengen 

10
 summa rerum  situatie in zijn totaliteit 

11
 recuperare  herwinnen 

12
 usus 4   ervaring 

13
 stimulus  prikkel 
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te pochen, niets weigerde hij uit angst en tegelijk 

handelde hij én met zorg én met toewijding. En niet 

eerder was Britannia meer geteisterd en in een 

hachelijker situatie: neergehouwen waren veteranen, in 

brand gestoken kolonies en legers vernietigd; toen 

hebben ze om lijfsbehoud gestreden, later om de 

overwinning. En ook al werd dit alles volgens de 

besluiten en onder de leiding van de een gedaan en is de 

situatie in zijn totaliteit en de roem van het terugkrijgen 

van de provincie op de palmares van de generaal 

gekomen,  ze hebben vaardigheid en ervaring en 

prikkels aan de jongeman toegevoegd en in zijn hart  
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militaris gloriae cupido, ingrata1 temporibus quibus 
sinistra2 erga3 eminentis interpretatio4 nec minus 
periculum ex magna fama quam ex mala. 

[6] Hinc ad capessendos5 magistratus in urbem 
degressus6 Domitiam Decidianam, splendidis 
natalibus7 ortam, sibi iunxit; idque matrimonium ad 
maiora nitenti8 decus ac robur fuit. vixeruntque mira 
concordia, per mutuam caritatem et in vicem9 se 
anteponendo10, nisi quod in bona uxore tanto maior  

  

                                                           
1
 ingratus  onwelgevallig 

2
 sinister   immoreel, slecht 

3
 erga + acc.  jegens 

4
 interpretatio  verklaring, uitleg (van dat gedrag) 

5
 capessere 3  aanvaarden 

6
 degredi 5  vertrekken 

7
 natales pl.  afkomst 

8
 niti 3   zich inspannen 

9
 in vicem  beurtelings 

10
 anteponere 3  voorop plaatsen 
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kwam het verlangen naar militaire roem, hetgeen niet in 

goede aarde valt in tijden, waarin het oordeel ten 

opzichte van mensen, die uitblinken, negatief is  en het 

gevaar tengevolge van grote roem niet kleiner is dan die 

tengevolge van een slechte reputatie. 

6. Vandaar vertrok hij naar de stad om ambten te 

aanvaarden en daar trouwde hij met Domitia Decidiana, 

een vrouw van schitterende afkomst; en dit huwelijk 

betekende voor hem –hij streefde namelijk naar grotere 

dingen- eer en  een steunpilaar. Ze hebben in 

uitzonderlijke eendracht geleefd, in wederzijdse liefde 

en elkaar beurtelings vooropstellend, tenzij dat lof in een 

goede vrouw des te groter is, naarmate in een slechte 
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laus, quanto in mala plus culpae est. Sors1 
quaesturae provinciam Asiam, pro consule Salvium 
Titianum2 dedit, quorum neutro corruptus est, 
quamquam et provincia dives ac parata3 peccantibus, 
et pro consule in omnem aviditatem4 pronus5 
quantalibet6 facilitate7 redempturus8 esset mutuam 
dissimulationem9 mali. Auctus est ibi filia, in 
subsidium10 simul ac solacium11; nam filium ante 
sublatum12 brevi amisit. Mox inter quaesturam ac  

                                                           
1
 sors   lot; bij het aanvaarden van de quaestura , meestal 5 dec., 

werden de provincie en de stadhouder van de nieuwe quaestor door het lot bepaald. 
2
 Lucius Salvius Otho Titianus, pro consule in 63/4 van Asia, oudere broer van de latere 

keizer Otho. Agricola was waarschijnlijk in 64 zijn quaestor. 
3
 paratus  voorbereid, makkelijk 

4
 aviditas  hebzucht 

5
 pronus   geneigd, bereid tot 

6
 quantuslibet  zo groot, zo veel als men maar wil 

7
 facilitas  gemak, toegevendheid, inschikkelijkheid 

8
 redimere 3  opkopen, uitvoeren 

9
 dissimulatio  verbergen 

10
 subsidium  hulp 

11
 solacium  troost 

12
 tollere 3  erkennen, opvoeden, grootbrengen 
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meer schuld is. Het lot van de quaestuur gaf als 

provincie Asia en als proconsul Salvius Titanus en door 

geen van hen is hij bedorven, hoewel én de provincie rijk  

en makkelijk voor zondaars was en de proconsul, 

geneigd tot iedere vorm van hebzucht, van plan was 

elkaars kwaad te verbergen met zo grote 

inschikkelijkheid als hij maar wilde. Daar heeft hij een 

dochter erbij gekregen, tegelijk tot steun als tot troost;  

want de zoon, die hij voor die tijd gekregen had, verloor 

hij spoedig.Vervolgens heeft hij tussen de quaestuur 
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tribunatum plebis atque ipsum etiam tribunatus 
annum quiete et otio transiit, gnarus1 sub Nerone 
temporum, quibus inertia2 pro sapientia fuit. Idem 
praeturae tenor3 et silentium; nec enim iurisdictio4 
obvenerat5. Ludos et inania honoris medio rationis6 
atque abundantiae7 duxit, uti longe a luxuria ita 
famae propior. Tum electus a Galba ad dona 
templorum recognoscenda8 diligentissima 
conquisitione9 effecit, ne cuius alterius sacrilegium10 
res publica quam Neronis sensisset. 

  

                                                           
1
 gnarus + gen.  bekend met 

2
 inertia   inactiviteit 

3
 tenor   verloop 

4
 iurisdictio  rechtspraak 

5
 obvenire  te beurt vallen 

6
 ratio   berekening 

7
 abundantia  overvloed 

8
 recognosco  inspecteren 

9
 conquisitio  verzamelen 

10
 sacrilegium  heiligschennis 
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en het volkstribunaat en het jaar zelf van het tribunaat in 

rust en nietsdoen doorgebracht, bekend met de 

omstandigheden onder Nero, waarin inactiviteit gold als 

wijsheid. Van zijn praetuur waren het verloop en de 

stilte hetzelfde; en niet was hem immers de rechtspraak 

te beurt gevallen. Hij organiseerde spelen en ere-

onbenulligheden, waarbij hij het midden hield tussen 

verstand en overvloed, weliswaar ver van weeldezucht 

maar dichter bij roem. Toen, door Galba gekozen om de 

geschenken aan de tempels te inspecteren, heeft hij die 

taak uitgevoerd door ze zeer nauwgezet te verzamelen 

om te voorkomen dat de staat heiligschennis van iemand 

anders dan van Nero had bemerkt.   
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[7] Sequens annus gravi vulnere animum 
domumque eius adflixit. Nam classis Othoniana1 
licenter vaga dum Intimilium2 (Liguriae3 pars est) 
hostiliter populatur4, matrem Agricolae in praediis5 
suis interfecit, praediaque ipsa et magnam 
patrimonii6 partem diripuit, quae causa caedis 
fuerat. Igitur ad sollemnia7 pietatis profectus 
Agricola, nuntio adfectati8 a Vespasiano9 imperii 
deprehensus ac statim in partis transgressus est. 
Initia principatus ac statum urbis Mucianus10  

                                                           
1
 Otho wilde in zijn strijd met Vitellius Gallia Narbonensis aanvallen, maar zijn vloot 

gedroeg zich als in vijandig gebied. 
2
 Intimilium  Ventimiglia 

3
 streek in het noordwesten van Italië 

4
 populari  plunderen 

5
 praedium  landgoed 

6
 patrimonium  erfgoed 

7
 sollemnia n.pl.  plechtigheden 

8
 adfectare  grijpen, proberen te krijgen 

9
 stadhouder van Iudaea, door zijn leger tot het keizerschap geroepen. 

10
 voormalig stadhouder van Syria, die een beroep op Vespasianus gedaan had het 

keizerschap op zich te nemen. 
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7. Het volgende jaar trof zijn hart en huis met een 

ernstige wond. Want terwijl de vloot van Otho 

onbeperkt zwierf en Ventimiglia (dat is een deel van 

Liguria) vijandig plunderde, heeft die vloot Agricola’s 

moeder op haar eigen landerijen gedood en de landerijen 

zelf en een groot deel van de erfenis geplunderd, die de 

oorzaak van haar dood was geweest. Dus toen Agricola 

vertrokken was voor de plechtigheden van zijn 

moederliefde, is hij achterhaald door de boodschap dat 

het gezag gegrepen was door Vespasianus en is hij 

onmiddellijk naar diens partij overgelopen. Het begin 

van het principaat en de situatie van de stad lagen 
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regebat, iuvene admodum1 Domitiano2 et ex paterna 
fortuna3 tantum licentiam usurpante4. Is missum ad 
dilectus5 agendos Agricolam integreque6 ac strenue7 
versatum8 vicesimae legioni9 tarde ad sacramentum10 
transgressae praeposuit11, ubi decessor12 seditiose13 
agere narrabatur: quippe legatis quoque  

  

                                                           
1
 admodum  zeer 

2
 Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus; Rome, 24 oktober 51 - aldaar, 18 

september 96) was van 81 tot 96 keizer van het Romeinse Rijk. Domitianus was 
de derde en laatste keizer van de Flavische dynastie. 
3
 fortuna  positie, voorspoed 

4
 usurpare  gebruiken, doen gelden 

5
 dilectus 4  lichting 

6
 integer   onbaatzuchtig, eerlijk 

7
 strenuus  energiek 

8
 versari   zich ophouden, handelen 

9
 Het legio XX Victrix was ooit onder Augustus opgericht en was sinds Claudius in 

Britannia. 
10

 sacramentum  eed van trouw (aan Vespasianus) 
11

 praeponere + dat. aan het hoofd plaatsen van 
12

 decessor  ambtsvoorganger 
13

 seditiosus  opstandig 
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in de handen van Mucianus, terwijl Domitianus nog zeer 

jong was en op grond van de positie van zijn vader zijn 

macht deed gelden. Mucianus heeft Agricola, toen die 

gestuurd was om lichtingen te houden en onbaatzuchtig 

en energiek gehandeld had, aan het hoofd van het 20e 

legioen geplaatst, dat traag overgegaan was tot de eed, 

waar men vertelde dat zijn ambtsvoorganger opstandig 

optrad: immers ook voor de commandanten met de rang 

van consul was dat legioen te sterk en te angstaanjagend  
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consularibus1 nimia2 ac formidolosa3 erat, nec 
legatus praetorius ad cohibendum4 potens5, incertum 
suo an militum ingenio. Ita successor simul et ultor6 
electus rarissima moderatione7 maluit videri 
invenisse bonos quam fecisse. 

[8] Praeerat tunc Britanniae Vettius Bolanus8, 
placidius quam feroci provincia dignum9 est. 
Temperavit10 Agricola vim suam ardoremque11  
compescuit12, ne incresceret, peritus obsequi   
                                                           
1
 legatus consularis gezant met rang van consul, gouverneur van keizerlijke 

provincie 
2
 nimius   te veel, te groot, te sterk 

3
 formidulosus  angstaanjagend 

4
 cohibere 2  bedwingen, in de hand houden 

5
 potens   in staat 

6
 ultor    wreker 

7
 moderatio  gematigdheid, mildheid, bestuur 

8
 Marcus Vettius Bolanus was in 69-71 legatus Augusti pro praetore in Britannia, in 76 

proconsul in Asia en evenals Agrippa door Vespasianus onder de patricii opgenomen. 
9
 dignus + abl.  waardig aan  

10
 temperare  in juiste verhouding brengen, matigen 

11
 ardor   vuur, hartstocht, enthousiasme, vechtlust 

12
 compescere 3  bedaren 
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en niet was de commandant met de rang van praetor in 

staat het legioen te bedwingen, misschien door zijn eigen 

karakter of door dat van de soldaten. Zo wilde hij, 

tegelijk als opvolger en wreker uitverkoren, liever de 

indruk wekken goede mannen aangetroffen te hebben 

dan gemaakt te hebben. 

8. Toen stond aan het hoofd van Britannia Vettius 

Bolanus, die rustiger was dan het een woeste provincie 

waard was. Agricola matigde zijn macht en zijn 

vurigheid bedaarde hij om te voorkomen dat hij zou 

groeien, ervaren als hij was in het gehoorzamen en  
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eruditusque1 utilia honestis miscere. Brevi deinde 
Britannia consularem Petilium Cerialem2 accepit. 
Habuerunt virtutes spatium3 exemplorum, sed 
primo Cerialis labores modo et discrimina, mox et 
gloriam communicabat4: saepe parti exercitus in 
experimentum5, aliquando maioribus copiis ex 
eventu6 praefecit. Nec Agricola umquam in suam 
famam gestis exultavit7; ad auctorem ac ducem ut 
minister fortunam referebat. Ita virtute in 
obsequendo, verecundia in praedicando8 extra 
invidiam nec extra gloriam erat. 

  

                                                           
1
 eruditus  opgeleid 

2
 Quintus Petilius Cerialis had in 70 de opstand van de Bataven o.l.v. Civilis 

neergeslagen en ging in 71 als stadhouder naar Britannia. Hier bleef hij tot 74. 
3
 spatium  ruimte, gelegenheid 

4
 communicare  delen 

5
 experimentum  proef, ervaring 

6
 eventus  succes, voorval 

7
 exultare  juichen, pralen 

8
 praedicare   loven 
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opgeleid om het nuttige te combineren met het eervolle. 

Snel daarna kreeg Britannia als stadhouder met 

consulaire rang Petilius Cerialis. Agricola’s deugden 

hebben gelegenheid tot voorbeeldige daden gehad, maar 

in eerste instantie deelde Cerialis slechts inspanningen 

en gevaren, later ook de roem: vaak stelde hij hem aan 

het hoofd van een deel van het leger om ervaring op te 

doen, soms ook aan het hoofd van grotere troepen naar 

aanleiding van succes. Nooit heeft Agricola met het oog 

op zijn eigen reputatie gejuicht om zijn prestaties; als 

dienaar verwees hij het succes naar wie het gezag had en 

naar de leider. Zo was hij door zijn deugd in het 

gehoorzamen en door zijn terughoudendheid in het 

prijzen buiten het bereik van afgunst en niet buiten die 

van de roem.  
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[9] Revertentem ab legatione1 legionis divus 
Vespasianus inter patricios2 adscivit3; ac deinde 
provinciae Aquitaniae4 praeposuit, splendidae 
inprimis5 dignitatis administratione6 ac spe 
consulatus, cui destinarat. Credunt plerique 
militaribus ingeniis subtilitatem7 deesse, quia 
castrensis iurisdictio secura8 et obtusior9 ac plura 
manu agens10 calliditatem11 fori non exerceat: 
Agricola naturali prudentia, quamvis inter togatos, 
facile iusteque agebat. Iam vero tempora curarum  

                                                           
1
 legatio   onderbevelhebberschap 

2
 De oude adellijke geslachten stierven uit. Hierdoor konden sacrale ambten niet meer 

vervuld worden. Om dat te voorkomen werden nieuwe mensen onder de patricii op 

genomen. 
3
 adsciscere 3  opnemen 

4
 Aquitania lag in het zuidwesten van Gallia. 

5
 inprimis  vooral 

6
 administratio  bestuur 

7
 subtilitas  fijnzinnigheid 

8
 securus  achteloos, nalatig 

9
 obtusus  oppervlakkig 

10
 manu agere 3  eigenhandig doen, autoritair zijn 

11
 calliditas  handigheid, doortraptheid 
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9. Toen hij van zijn onderbevelhebberschap van het 

legioen terugkeerde, nam Vespasianus hem op onder de 

patricii; en daarna stelde hij hem aan het hoofd van 

Aquitanië, van met name schitterende ambtelijke 

waardigheid vanwege het bestuur en het vooruitzicht 

van het consulaat, waarvoor Vespasianus hem had 

aangwezen. Zeer velen menen dat aan militaire 

karakters fijnzinnigheid ontbreekt, omdat naar hun 

mening rechtspraak in het kamp achteloos is en nogal 

oppervlakkig en meer dingen eigenhandig doet en de 

handigheid van het forum niet toepast: Agricola 

handelde door zijn aangeboren wijsheid, ookal was hij 

onder burgers, gemakkelijk en rechtvaardig. Verder 
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remissionumque1 divisa: ubi conventus2 ac iudicia 
poscerent, gravis intentus, severus et saepius 
misericors: ubi officio satis factum, nulla ultra3 
potestatis persona[; tristitiam4 et adrogantiam et 
avaritiam exuerat]. Nec illi, quod est rarissimum, aut 
facilitas5 auctoritatem aut severitas amorem 
deminuit6. Integritatem atque abstinentiam7 in tanto 
viro referre8 iniuria virtutum fuerit. Ne famam 
quidem, cui saepe etiam boni indulgent9, 
ostentanda10 virtute aut per artem11 quaesivit; procul  

  
                                                           
1
 remissio  ontspanning 

2
 conventus 4  vergadering 

3
 ultra   meer, langer 

4
 tristitia   strengheid 

5
 facilitas  vriendelijkheid 

6
 deminuere 3  doen afnemen 

7
 abstinentia  bescheidenheid, onomkoopbaarheid 

8
 referre   vertellen van 

9
 indulgere 2  toegeven 

10
 ostentare  te koop lopen met 

11
 ars   list, bedrog 
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echter zijn de perioden van taken en ontspanning 

gescheiden: wanneer bijeenkomsten en processen het 

eisten, was hij serieus, geconcentreerd, streng en 

behoorlijk vaak barmhartig: wanneer hij zich voldoende 

van zijn taak gekweten had, was hij niet langer een 

machtspersoon [; hij had onvriendelijkheid en 

aanmatiging en hebzucht afgelegd]. Niet deed zijn 

gemakkelijke manier van omgang afbreuk aan zijn gezag 

of zijn strengheid aan zijn geliefdheid, iets dat zeer 

zelden voorkomt. Het vertellen van de onkreukbaarheid 

en onomkoopbaarheid in zo’n groot man zal wel  een 

onrecht zijn aan zijn deugden. Zelfs niet roem, waaraan 

vaak ook goede mannen toegeven, streefde hij na door te 

koop te lopen met zijn voortreffelijkheid of door middel 

van list; ver verwijderd van jaloezie jegens zijn collegae,  
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ab aemulatione1 adversus collegas, procul a 
contentione2 adversus procuratores, et vincere 
inglorium3 et atteri4 sordidum arbitrabatur. Minus5 
triennium6 in ea legatione detentus ac statim ad 
spem consulatus revocatus est, comitante7 opinione 
Britanniam ei provinciam dari, nullis in hoc ipsius 
sermonibus, sed quia par8 videbatur. Haud semper 
errat fama; aliquando et eligit9. Consul egregiae tum 
spei filiam iuveni mihi despondit ac post consulatum 
collocavit10, et statim Britaniae praepositus est, 
adiecto pontificatus11 sacerdotio1. 

                                                           
1
 aemulatio  naijver, jaloezie  

2
 contentio  rivaliteit 

3
 inglorius  roemloos 

4
 atterere  in aanzien doen verminderen 

5
 minus + acc. van hoeveelheid minder dan 

6
 triennium  een periode van drie jaar 

7
 comitari  begeleiden 

8
 par    opgewassen (tegen deze taak) 

9
 eligere 3  kiezen, de juiste keuze maken 

10
 collocare  uithuwelijken 

11
 pontificatus 4  ambt van hoge priester 
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ver verwijderd van rivaliteit met stadhouders vond hij 

zowel winnen roemloos als ook aanzien verliezen 

minderwaardig. Minder dan drie jaar is hij in dit ambt 

vastgehouden en onmiddellijk is hij teruggeroepen met 

uitzicht op het consulaat, terwijl daarmee de mening 

hand in hand ging, dat hem Britannia als provincie 

gegeven werd, zonder dat er van hem op dit punt 

uitspraken waren, maar omdat hij tegen die taak 

opgewassen scheen. Niet altijd heeft het gerucht het mis; 

soms ook maakt het de juiste keuze. Als consul verloofde 

hij zijn toen buitengewoon beloftevolle dochter met mij 

en na het consulaat huwelijkte hij haar aan mij uit en hij 

is onmiddellijk aan het hoofd van Britannia gezet, terwijl 

hem de waardigheid van het ambt van hoge priester ook 

gegeven is.  

                                                                                                                                              
1
 sacerdotium  waardigheid (van priesterschap), priesterschap 
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[10] Britanniae situm1 populosque multis 
scriptoribus2 memoratos non in comparationem 
curae3 ingeniive referam, sed quia tum primum 
perdomita4 est. Ita quae priores nondum comperta5 
eloquentia percoluere6, rerum fide tradentur. 
Britannia, insularum quas Romana notitia7 
complectitur maxima, spatio ac caelo in orientem 
Germaniae, in occidentem Hispaniae obtenditur8, 
Gallis9 in meridiem10 etiam inspicitur; 
septentrionalia11 eius, nullis contra terris, vasto atque  

  
                                                           
1
 situs 4   ligging 

2
 dat.auct. 

3
 cura   onderzoek 

4
 perdomare  geheel onderwerpen 

5
 comperire  vernemen, te weten komen 

6
 percolere 3  versieren, tooien 

7
 notitia   kennis 

8
 obtendi 3 + dat.  zich uitstrekken voor 

9
 dat. auct. 

10
 meridies  zuiden 

11
 septentrionalia n.pl. het noorden 
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10. Ik zal wel niet de ligging van Britannia en de 

volkeren, die door veel schrijvers vermeld zijn,  

beschrijven om zo te concurreren met hun precisie of 

talent, maar wel omdat Britannia toen voor het eerst 

onderworpen is. Zo zal wat vroegere schrijvers nog niet 

vernomen hadden maar wel met hun welsprekendheid 

versierd hebben, met betrouwbaarheid van feiten 

overgeleverd worden. Britannia, het grootste eiland, dat 

de Romeinse kennis bevat, ligt ruimtelijk en qua 

hemelstreek in het oosten voor Germania en in het 

westen voor Spanje en wordt ook in het zuiden door de 

Galliërs gezien; het noorden van Britannia wordt, 
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aperto mari pulsantur1. Formam totius Britanniae 
Livius2 veterum, Fabius Rusticus3 recentium 
eloquentissimi auctores oblongae4 scutulae5 vel 
bipenni6 adsimulavere. Et est ea facies citra7 
Caledoniam8, unde et in universum9 fama [est]: 
transgressis10 inmensum11 et enorme spatium 
procurrentium extremo iam litore    terrarum velut in 
cuneum12 tenuatur1. Hanc oram novissimi2 maris  

                                                           
1
 pulsare   beuken op 

2
 Livius beschreef in boek 105 Caesars optreden in Britannia. 

3
 Fabius Rusticus, vriend van de filosoof Seneca, heeft een beschrijving van Britannia 

gegeven waarschijnlijk in de beschrijving van Claudius’ expeditie naar Britannia of de 

opstand van Boudicca. 
4
 oblongus   langwerpig 

5
 scutula   ruit 

6
 bipennis  dubbele bijl 

7
 citra + acc.  aan deze zijde van 

8
 Caledonia Schotland, nog niet door Caesar genoemd, maar wel sinds 

Claudius’ expeditie bekend. 
9
 universum  het geheel 

10
 dativus van omstandigheid: wanneer men 

11
 inmensus  onmetelijk 

12
 cuneus  wig 



56 

 

terwijl er geen landen tegenover liggen, door de open 

zee bebeukt. Van de oude zeer welsprekende schrijvers 

heeft Livius en van de nieuwe Fabius Rusticus de vorm 

van geheel Britannia vergeleken 

met een langwerpige ruit of met 

een dubbele bijl. En dit is het 

uiterlijk ten zuiden van Caledonia, 

ten gevolge waarvan het gerucht 

met betrekking tot het totaal gaat: 

wanneer men over de onmetelijke 

en enorme ruimte gegaan is, 

versmalt Britannia zich eindelijk 

aan het eind van de kust van het 

land, dat vooruitloopt in de zee, 

tot een wig.  

                                                                                                                                              
1
 tenuare  versmallen 

2
 novissimus  uiterst, achterst, laatst 
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tunc primum Romana classis1 circumvecta insulam 
esse Britanniam adfirmavit, ac simul incognitas ad id 
tempus insulas, quas Orcadas2 vocant, invenit 
domuitque. Dispecta3 est et Thule4, quia hactenus5 
iussum et hiems adpetebat6. Sed mare pigrum7 et 
grave remigantibus8 perhibent9 ne ventis quidem 
perinde attolli, credo quod rariores terrae 
montesque, causa ac materia tempestatum10, et 
profunda11 moles12 continui13 maris tardius  

                                                           
1
 classis   vloot, schip 

2
 Dit moeten de Orkney eilanden geweest zijn. 

3
 dispicere 5  ontdekken, ontwaren 

4
 sc. de Shetlands 

5
 hactenus  totdusver 

6
 adpetere3  naderen 

7
 piger   traag 

8
 remigare  roeien 

9
 perhibere 2  vertellen 

10
 tempestas  storm 

11
 profundus  diep 

12
 moles   gevaarte, massa 

13
 continuus  ononderbroken 
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Toen is de Romeinse vloot voor het eerst Britannia 

rondgevaren en heeft hij bewezen dat het een eiland was 

en tegelijk vond en onderwierp de vloot tot op dat 

moment onbekende eilanden, die ze Orcaden noemen. 

Ook Thule is in de verte gezien, omdat het bevel luidde 

“tot daar” en de winter eraan kwam. Maar men vertelt, 

dat de zee, traag en zwaar voor roeiers, zelfs niet door de 

winden zich verheft, naar ik geloof, omdat daar minder 

vaak land en bergen voorkomen, oorzaak en aanleiding 

van stormen en een diepe massa ononderbroken 

zeewater trager in beweging wordt gebracht.  
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impellitur. Naturam Oceani atque aestus1 neque 
quaerere huius operis2 est, ac multi rettulere: unum 
addiderim, nusquam latius dominari mare, multum 
fluminum3 huc atque illuc4 ferre, nec litore tenus5 
adcrescere aut resorberi6, sed influere7 penitus8 atque 
ambire, et iugis etiam ac montibus inseri9 velut in 
suo10. 

[11] Ceterum Britanniam qui mortales initio11 
coluerint, indigenae12 an advecti13, ut inter barbaros,  

                                                           
1
 aestus 4  getijden 

2
 opus n.   werk, boek 

3
 flumen   oceaanstroom 

4
 huc atque illuc  alle kanten op 

5
 abl. + tenus  tot aan 

6
 resorbere 2  opslorpen 

7
 influere 3  landinwaarts stromen 

8
 penitus adv.  diep, volledig 

9
 inserere 3 + dat.  invoegen tussen/in 

10
 suum   het eigen gebied 

11
 intitium  begin 

12
 indigena m en f  inheems 

13
 advehi   varen naar 
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Het is niet het onderwerp van dit werk de aard van de 

Oceaan en de getijden te onderzoeken en velen hebben 

daarvan kond gedaan: één ding zal ik er wel aan 

toevoegen, dat nergens de zee wijdser vrij spel heeft, dat 

hij veel oceaanstromen naar alle kanten brengt en niet 

alleen tot een kust groeit of daarvandaan opgeslorpt 

wordt, maar dat hij helemaal landinwaarts stroomt en er 

omheen gaat en zich ook tussen hoogten en en bergen 

begeeft als was de zee op eigen terrein. 

11. Maar te weinig vernomen is, zoals te verwachten was 

onder barbaren, welke stervelingen oorspronkelijk 

Britannia hebben bewoond, ingeborenen of mensen die 

er naartoe gevaren zijn.   
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parum1 compertum2. Habitus3 corporum varii atque 
ex eo argumenta4. Namque rutilae5 Caledoniam 
habitantium comae, magni artus6 Germanicam 
originem adseverant7; Silurum8 colorati9 vultus, 
torti10 plerumque crines et posita contra Hispania 
Hiberos11 veteres traiecisse12 easque sedes occupasse 
fidem faciunt; proximi13 Gallis et similes sunt, seu 
durante originis vi, seu procurrentibus14 in diversa1 
terris positio caeli corporibus habitum dedit. In  

                                                           
1
 parum   te weinig 

2
 comperire  vernemen 

3
 habitus 4  uiterlijk 

4
 argumentum  bewijs 

5
 rutilus   rossig 

6
 artus 4   lid 

7
 asseverare  een duidelijke aanwijzing zijn voor 

8
 Silures pl.  de Silures, volksstam in Z.O.-Wales 

9
 coloratus  gebruind 

10
 tortus   gedraaid, kronkelig 

11
 Hiberus  Iberiër, Spanjaard 

12
 traicere 5, -ieci  oversteken 

13
 proximus + dat. zeer dichtbij 

14
 procurrere 3  naar voren lopen, in zee steken 
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Het uiterlijk van hun lichamen verschilt en op grond 

daarvan de bewijzen. Want de rossige haren van de 

bewoners van Caledonia en de grote ledematen zijn een 

duidelijke aanwijzing voor de Germaanse oorsprong. 

Van de Silures  is het gelaat gebruind en de haren 

meestel kronkelig en zij doen geloven dat Iberiërs in het 

verleden vanuit het er tegenover gelegen Spanje 

overgestoken zijn en dit als verblijfplaats in bezit hebben 

genomen; zij, die het dichtstbij de Galliërs zijn, lijken ook 

op hen, hetzij dat de hemelstreek hun lichaam dat 

uiterlijk heeft gegeven, omdat de streken naar elkaar toe 

in zee steken.  

                                                                                                                                              
1
 diversus  tegenovergesteld 
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universum1 tamen aestimanti2 Gallos vicinam 
insulam occupasse credibile est. Eorum sacra 
deprehendas3 ac superstitionum4 persuasiones5; 
sermo haud multum diversus, in deposcendis 
periculis eadem audacia et, ubi advenere, in 
detrectandis6 eadem formido7. Plus tamen ferociae 
Britanni praeferunt8, ut quos9 nondum longa pax 
emollierit10. Nam Gallos quoque in bellis floruisse 
accepimus; mox segnitia11 cum otio intravit, amissa  

  

                                                           
1
 in universum  in het algemeen 

2
 aestimare  beoordelen 

3
 deprehendere 3  vinden 

4
 superstitio  eredienst 

5
 persuasio  geloof 

6
 detrectare (pugnam) weigeren 

7
 formido  angst 

8
 praeferre  aan de dag leggen 

9
 ut qui + coni.  aangezien hij 

10
 emollire  week maken 

11
 segnitia  slapheid, nonchalance 
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Voor wie evenwel in het algemeen een oordeel geeft is 

het geloofwaardig dat de Galliërs het nabijgelegen eiland 

in bezit hebben genomen. Je kunt daar heiligdommen 

van hen aantreffen en het geloof in hun erediensten; hun 

taal verschilt helemaal niet erg, bij het opeisen van 

gevaren kennen zij dezelfde vermetelheid en wanneer zij 

ter plekke zijn gekomen, hebben ze bij het zich 

onttrekken dezelfde angst. De Britten laten evenwel 

meer woestheid zien, aangezien zij nog niet door lange 

vrede verwekelijkt zijn. Want wij hebben vernomen, dat 

ook de Galliërs  in oorlogen een bloeitijd hebben 

meegemaakt; daarna deed met de rust slapheid haar 

intrede, omdat tegelijkertijd moed en vrijheid   
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virtute pariter ac libertate. Quod Britannorum olim 
victis evenit1: ceteri manent quales Galli fuerunt. 

[12] In pedite2 robur; quaedam nationes et curru 
proeliantur3. Honestior auriga4, clientes propugnant5. 
Olim regibus parebant, nunc per principes 
factionibus6 et studiis7 trahuntur8. Nec aliud 
adversus validissimas gentis pro nobis utilius9 quam 
quod in commune10 non consulunt11. Rarus12 duabus 
tribusve civitatibus ad propulsandum13 commune  

                                                           
1
 evenire  te beurt vallen 

2
 pedes, peditis  infanterie 

3
 proeliari  strijden 

4
 auriga   wagenmenner 

5
 propugnare  voorop strijden 

6
 factio   partij 

7
 studia n.pl.  partijdige ambitie 

8
 trahere   heen en weer trekken, ontwrichten 

9
 utilis   nuttig 

10
 communis  gemeenschappelijk 

11
 consulere 3  overleggen 

12
 rarus   zelden 

13
 propulsare  afwenden 
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verloren zijn gegaan. Dit is diegenen van de Britten 

overkomen, die ooit overwonnnen zijn: de rest blijft, 

zoals de Galliërs zijn geweest. 

12. Hun kracht ligt bij de infanterie; sommige volkeren 

strijden ook op een strijdwagen. Meer eer heeft de 

wagenmenner, de horigen strijden voorop. Ooit 

gehoorzaamden ze koningen, nu worden ze door 

toedoen van de eersten ontwricht door partijen en 

partijdige ambities. En niet is iets nuttiger voor ons tegen 

zeer sterke volken dan dat ze niet overleggen met het 

oog op het gemeenschappelijke belang. Zelden hebben 

twee of drie burgerijen een bijeenkomst om 

gemeenschappelijk gevaar af te wenden:  
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periculum conventus1: ita singuli pugnant, universi 
vincuntur. Caelum crebris imbribus2 ac nebulis3 
foedum; asperitas4 frigorum5 abest. Dierum spatia 
ultra nostri orbis mensuram6; nox clara et extrema 
Britanniae parte brevis, ut finem atque initium lucis 
exiguo7 discrimine8 internoscas. Quod si nubes non 
officiant9, aspici per noctem solis fulgorem, nec 
occidere et exurgere, sed transire adfirmant10. Scilicet 
extrema et plana11 terrarum humili umbra non 
erigunt12 tenebras1, infraque caelum et sidera nox  

                                                           
1
 conventus 4  bijeenkomst 

2
 imber, -bris  regen 

3
 nebula   wolk 

4
 asperitas  ruwheid, strengheid 

5
 frigus, -oris  koude 

6
 mensura  maat 

7
 exiguus  klein 

8
 discrimen  verschil 

9
 officere  in de weg staan 

10
 Tacitus gaat van het Ionische wereldbeeld van een platte aarde uit. 

11
 planum  vlakte 

12
 erigere 3  oprichten 
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zo strijden zij ieder afzonderlijk, worden ze allen 

tezamen overwonnen. Het klimaat is afschuwelijk door 

talrijke regenbuien en wolken; strengheid van koude 

perioden is afwezig. De lengte der dagen gaat voorbij 

aan de maat van onze wereld; de nacht is helder en kort 

op het uiterste puntje van Britannia, zodat je het eind en 

het begin van het licht nauwelijks onderscheidt. Maar 

men verzekert, dat, als er geen wolken in de weg zitten, 

de schittering van de zon in de nacht gezien wordt en 

dat de zon niet ondergaat en opkomt maar dat hij 

voorbijtrekt. Natuurlijk laten de vlakke uiteinden van de 

wereld geen duisternis opkomen vanwege de lage 

schaduw en beneden de hemel en de sterren valt de 

nacht.  

                                                                                                                                              
1
 tenebrae  duisternis 
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cadit. Solum1 praeter oleam2 vitemque3 et cetera 
calidioribus terris oriri sueta patiens4 frugum5 
pecudumque6 fecundum7: tarde mitescunt8, cito 
proveniunt9; eademque utriusque rei causa, multus 
umor10 terrarum caelique. Fert Britannia aurum et 
argentum et alia metalla, pretium victoriae. Gignit et 
Oceanus margarita11, sed subfusca12 ac liventia13. 
Quidam artem abesse legentibus arbitrantur; nam in 
rubro14 mari viva ac spirantia1 saxis avelli, in  

                                                           
1
 solum   grond 

2
 olea   olijfboom 

3
 vitis    wijnrank 

4
 patiens + gen.  dulden 

5
 frux, frugis  graan 

6
 pecus, pecudis  vee 

7
 fecundus + gen.  rijk aan 

8
 mitescere 3  rijp worden 

9
 provenire  opkomen, groeien 

10
 umor   vocht 

11
 margaritum  parel 

12
 subfuscus  grauw van kleur 

13
 livere 2  blauw zijn 

14
 ruber   rood 
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De grond duldt, afgezien van de olijfboom en de 

wijnrank en wat verder gewoon is in warmer streken te 

ontstaan, wel graan en is rijk aan vee: het wordt traag 

rijp, maar komt snel tevoorschijn; voor beide dingen is 

de oorzaak hetzelfde, het vele vocht van aarde en hemel. 

Britannia brengt goud voort en zilver en andere ertsen, 

de prijs voor de overwinning. Ook brengt de Oceaan 

parels voort, maar wel grauwe en loodkleurige. 

Sommigen menen, dat zij die de parels verzamelen niet 

de vaardigheid hebbben; want dat ze in de Rode Zee 

levend en ademend van de rotsen getrokken worden, in  

                                                                                                                                              
1
 spirare  ademen 
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Britannia, prout1 expulsa2 sint, colligi: ego facilius 
crediderim naturam3 margaritis deesse quam nobis 
avaritiam. 

[13] Ipsi Britanni dilectum4 ac tributa5 et iniuncta 
imperii munia6 impigre7 obeunt8, si iniuriae absint: 
has aegre tolerant, iam domiti ut pareant, nondum ut 
serviant. Igitur primus omnium Romanorum divus 
Iulius9 cum exercitu Britanniam ingressus, 
quamquam prospera pugna terruerit incolas ac litore 
potitus10 sit, potest videri ostendisse posteris1, non  

                                                           
1
 prout   al naargelang, in zoverre als 

2
 expellere 3  uit zee werpen 

3
 natura    natuur, natuurlijke schoonheid 

4
 dilectus 4  lichting 

5
 tributum  belasting 

6
 munia n.pl.  plichten, taken 

7
 impiger  energiek 

8
 obire    ondergaan, op zich nemen 

9
 Iulius Caesar is tijdens zijn Gallische oorlogen twee keer naar Britannia overgestoken, 

in 55 en 54v. Chr. 
10

 potior + abl.  zich meester maken van 
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Britannia worden ze verzameld, alnaargelang ze uit zee 

geworpen zijn. Ik zal wel gemakkelijker geloven dat aan 

de parels natuurlijke schoonheid ontbreekt dan dat aan 

ons hebzucht ontbreekt. 

13. De Britten zelf ondergaan lichting en belastingen en 

de opgelegde taken van het imperium energiek, gesteld 

dat onrechten ontbreken: deze verdragen ze nauwelijks,  

omdat ze wel bedwongen zijn zodat ze gehoorzamen, 

maar nog niet zodat ze slaaf zijn. Dus kan men denken, 

dat de goddelijke Iulius als eerste van de Romeinen na 

met een leger Britannia te hebben betreden, hoewel hij in 

een voorspoedig gevecht de inwoners bang gemaakt 

heeft  en zich van de kust meester heeft gemaakt,  wel 

Britannia aan het nageslacht getoond heeft, maar niet  

                                                                                                                                              
1
 posteri  m.pl.  nageslacht 
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tradidisse. Mox bella civilia et in rem publicam versa 
principum arma, ac longa oblivio1 Britanniae etiam 
in pace: consilium id divus Augustus2 vocabat, 
Tiberius praeceptum3. Agitasse4 Gaium Caesarem5 
de intranda Britannia satis constat, ni velox6 ingenio 
mobili paenitentiae7, et ingentes adversus 
Germaniam conatus8 frustra9 fuissent. Divus 
Claudius10 auctor iterati1 operis, transvectis2  

                                                           
1
 oblivio  vergetelheid 

2
 Augustus plande wel twee maal een expeditie tegen Britannia (in 34 en 27 v. Chr), 

maar na de nederlaag tegen Varus werd de grens van het rijk Rijn-Donau-Eufraat. 
3
 praeceptum  voorschrift 

4
 agitare   overwegen 

5
 sc. Caligula (keizer 37-41 n. Chr.). Hij is wel met een grote troepenmacht in zee 

gestoken, maar is nooit in Britannia geland. Voldoende was voor hem, dat de zoon van 

een koning overliep naar hem en zich onderwierp. Dit legde hij uit als overgave van het 

hele eiland. Hij liet zich als Britannicus vieren. 
6
 velox   snel 

7
 paenitantia  spijt; dat.finalis 

8
 conatus 4  poging 

9
 frustra   vergeefs 

10
 Claudius trok in 42 v.Chr. naar Britannia. Aanleiding waren gevluchte vorsten. Hij 

stak met vier legioenen over, was zelf 16 dagen In Britannia en nam Camulodunum 
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aan hen overhandigd. Spoedig waren er burgeroorlogen 

en werden de wapens tegen de staat gekeerd en was er 

langdurige vergetelheid van Britannia tijdens de vrede. 

De goddelijke Augustus noemde dit beleid, Tiberius 

voorschrift. Het staat voldoende vast, dat Gaius Caesar 

erover heeft nagedacht Britannia te betreden, als hij niet 

snel door zijn veranderlijke karakter tot spijt geneigd 

was geweest en zijn geweldige ondernemingen tegen 

Germania niet op niets waren uitgelopen. De goddelijke 

Claudius is er verantwoordelijk voor geweest, dat het 

karwei weer opgepakt is, terwijl legioenen en 

hulptroepen zijn overgezet  

                                                                                                                                              

(Colchester), hoofdstad van de Trinovantes in. Hij en zijn zoon werden tot Britannicus 

uitgeroepen. 
1
 iterare  hernieuwen 

2
 transvehere 3  overzetten 
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legionibus auxiliisque et adsumpto in partem rerum 
Vespasiano1, quod initium venturae mox fortunae 
fuit: domitae gentes, capti reges et monstratus2 fatis 
Vespasianus. 

[14] Consularium3 primus Aulus Plautius4 
praepositus5 ac subinde Ostorius Scapula6, uterque 
bello egregius: redactaque paulatim in formam 
provinciae proxima pars Britanniae, addita insuper7 
veteranorum colonia8. Quaedam civitates 
Cogidumno regi donatae (is ad nostram usque  

  
                                                           
1
 Vespasianus was toen commandant van de legio II Augusta;  in Britannia heeft hij 30 

slagen geleverd en veroverde hij het eiland Vectis (Wight). Hij kreeg hiervoor de 

ornamenta triumphalia. 
2
 monstrare  aanwijzen, tonen 

3
 consularis  oud consul 

4
 commandant van de Claudius-expeditie en bleef tot 47 als gouverneur 

5
 praeponere + dat. aan het hooofd stellen van 

6
 gouverneur van 47 tot 52. 

7
 insuper   bovendien 

8
 sc. Camulodunum 
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en Vespasianus erbij gehaald was om deel te nemen aan 

de operatie, hetgeen voor hem het begin van de positie is 

geweest, die spoedig zou komen: bedwongen zijn de 

volkeren, gevangen de koningen en tentoongesteld door 

de lotsbeschikkingen is Vespasianus. 

14. Van de oud consuls is als eerste Aulus Plautius aan 

het hoofd gesteld en onmiddellijk daarna Ostorius 

Scapula, ieder van beiden uitstekend in de oorlog: en 

geleidelijk is tot de vorm van een provincie het dichtstbij 

gelegen deel van Britanni teruggebracht, terwijl er 

bovendien een kolonie van oudgedienden aan 

toegevoegd is. Sommige burgerijen zijn aan koning 

Cogidumnus geschonken (hij is helemaal tot aan onze  
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memoriam1 fidissimus mansit), vetere ac iam pridem 
recepta2 populi Romani consuetudine, ut haberet 
instrumenta servitutis et reges. Mox Didius Gallus3 
parta a prioribus continuit4, paucis admodum5 
castellis6 in ulteriora promotis, per quae fama aucti 
officii7 quaereretur. Didium Veranius8 excepit9, isque 
intra annum extinctus est. Suetonius10 hinc Paulinus 
biennio11 prosperas res habuit, subactis nationibus 
firmatisque praesidiis; quorum fiducia Monam12  

                                                           
1
 memoria  herinnering, tijd 

2
 recipere 5  toestaan, goedkeuren 

3
 legatus Augusti pro praetore van Britannia  in 52-58. Hij was toen al zeer oud en liet 

het bestuur door zijn dienaren doen. 
4
 continere 2  in stand houden 

5
 admodum  zeer 

6
 castellum  vesting 

7
officium  taak, plicht 

8
 in 58 stadhouder van Britannia, maar sterft binnen een jaar. 

9
 excipere 5  opvolgen 

10
 59-61 stadhouder, moest aftreden wegens te grote strengheid. 

11
 biennium  periode van twee jaar 

12
 Mona naam v.e. eiland tussen Engeland en Ierland, nu Anglesey. 
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tijd uiterst trouw gebleven), aangezien de gewoonte van 

het Romeinse volk al oud was en al lang geaccepteerd 

om ook koningen als middel van slavernij te hebben. 

Daarna hield Didius Gallus bijeen, wat verworven was, 

terwijl zeer weinig forten vooruit verder landinwaarts 

gebracht waren, met als doel daarmee de roem te 

verwerven zijn taakgebied vergroot te hebben. Didius 

werd opgevolgd door Veranius en die is binnen een jaar 

gestorven. Suetonius Paulinus heeft daarna twee jaar 

voorspoed gekend, doordat de volkeren onderworpen 

en de garnizoenen versterkt waren; met vertrouwen in 

hen is hij naar het eiland Mona gegaan, daar het  
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insulam ut vires rebellibus1 ministrantem2 adgressus 
terga occasioni3 patefecit. 

[15] Namque absentia legati remoto metu Britanni 
agitare4 inter se mala servitutis, conferre5 iniurias et 
interpretando6 accendere7: nihil profici8 patientia nisi 
ut graviora tamquam ex facili9 tolerantibus 
imperentur. Singulos sibi olim reges fuisse, nunc 
binos10 imponi, e quibus legatus11 in sanguinem, 
procurator12 in bona saeviret. Aeque1 discordiam  

                                                           
1
 rebellis   opstandig 

2
 ministrare  leveren 

3
 occasio   gunstige gelegenheid 

4
 agitare   bespreken 

5
 conferre  bespreken 

6
 interpretari  uitleggen 

7
 accendere 3  doen toenemen 

8
 proficere 5  bereiken 

9
 ex facili  gemakkelijk 

10
 bini m.pl.  telkens twee 

11
 legatus  gouverneur (t.t.v. de keizer) 

12
 procurator procurator (verantwoordelijk voor de inkomsten van de 

keizer) 
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strijdkrachten zou leveren aan opstandelingen en 

creëerde hij achter zich een gunstige gelegenheid voor 

een opstand.  

15. Want toen door de afwezigheid van een gouverneur 

de angst was afgelegd, hadden de Britten het met elkaar 

over de nadelen van de slavernij, bespraken ze de 

onrechten en maakten die erger door ze uit te leggen: dat 

met toegeeflijkheid niets bereikt werd behalve dat 

zwaardere dingen opgelegd werden aan hen als het 

ware omdat ze het gemakkelijk verdroegen. Dat zij ooit 

telkens één koning hadden gehad, maar dat hun nu twee 

opgedrongen werden, van wie de gouverneur tekeer 

ging tegen hun bloed en de procurator tegen hun 

goederen.   

                                                                                                                                              
1
 aeque adv.  evenzeer 
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praepositorum, aeque concordiam subiectis 
exitiosam1. Alterius manus2 centuriones, alterius 
servos vim et contumelias3 miscere. Nihil iam 
cupiditati, nihil libidini exceptum4. In proelio 
fortiorem esse qui spoliet5: nunc ab ignavis6 
plerumque7 et imbellibus8 eripi domos, abstrahi 
liberos, iniungi9 dilectus, tamquam mori tantum pro 
patria nescientibus. Quantulum10 enim transisse 
militum, si sese Britanni numerent? Sic Germanias 
excussisse iugum11: et flumine, non Oceano defendi. 
Sibi patriam coniuges parentes, illis avaritiam et  

                                                           
1
 exitiosus  verderfelijk 

2
 manus miscere 2 slaags raken 

3
 contumelia  belediging, ruwe behandeling 

4
 excipere + acc. + dat. iets uitzonderen van 

5
 spoliare  buit maken 

6
 ignavus  laf 

7
 plerumque  meestal 

8
 imbellis  onkrijgshaftige 

9
 iniungere 3  opleggen 

10
 quantulus  hoe weinig 

11
 iugum   juk 
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Dat evenzeer tweedracht en evenzeer eendracht onder 

de commandanten tot de ondergang leidde van de 

onderworpenen. Dat de centuriones van de een slaags 

raakten en de slaven van de ander geweld en 

beledigingen afwisselend gebruikten. Dat niets 

uitgezonderd was voor begeerte, niets voor wellust. Dat 

in de strijd het de sterkere was, die buit maakte: dat nu 

meestal door lafaards en onkrijgshaftigen de huizen 

geplunderd werden, de kinderen weggesleurd werden, 

aan hen lichtingen opgelegd werden, alsof zij slechts 

voor het vaderland niet wisten te sterven. Hoe een kleine 

hoeveelheid soldaten was immers overgestoken, als de 

Britten zich zouden tellen? Dat zo de Germaanse 

provincies het juk hadden afgeschud: en dat zij door een 

rivier, niet door de Oceaan verdedigd werden. Dat voor 

henzelf het vaderland, de echtgenotes, de ouders, dat 

voor die Romeinen hebzucht en weeldezucht de  
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luxuriam causas belli esse. Recessuros, ut divus 
Iulius recessisset, modo1 virtutem maiorum suorum 
aemularentur2. Neve proelii unius aut alterius 
eventu3 pavescerent4: plus impetus5 felicibus, 
maiorem constantiam6 penes7 miseros esse. Iam 
Britannorum etiam deos misereri8, qui Romanum 
ducem absentem, qui relegatum9 in alia insula 
exercitum detinerent; iam ipsos, quod difficillimum 
fuerit, deliberare. Porro10 in eius modi consiliis 
periculosius esse deprehendi quam audere. 

  

                                                           
1
 modo + coni.  als, mits 

2
 aemulari  nastreven, wedijveren met 

3
 eventus 4  afloop 

4
 pavescere 3  bang worden 

5
 impetus 4  aanvalsdrift 

6
 constantia  standvastigheid 

7
 penes + acc.  in bezit van  

8
 misereri + gen.  medelijden hebben met 

9
 relegare  verwijderen 

10
 porro   verder 
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oorzaak van de oorlog waren. Dat zij terug zouden 

keren, zoals de goddelijke Iulius teruggekeerd was, als 

zij slechts wedijverden met de deugd van hun 

voorouders. Dat ze niet door de afloop van het ene of 

andere gevecht bang moesten worden: dat succesvolle 

mensen meer aanvalsdrift hadden, dat grotere 

standvastigheid in het bezit was van ongelukkigen. Dat 

reeds met de Britten zelfs de goden medelijden hadden, 

omdat zij de Romeinse legeraanvoerder ergens anders 

vasthielden, omdat zij het leger op een ander eiland 

verwijderd vasthielden; dat zij nu zelf beraadslaagden, 

hetgeen het moeilijkst was geweest . Dat het verder bij 

dergelijke vergaderingen gevaarlijker was betrapt te 

worden dan te durven.  
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[16] His atque talibus in vicem instincti1, Boudicca 
generis regii femina duce (neque enim sexum2 in 
imperiis discernunt) sumpsere universi bellum; ac 
sparsos per castella milites consectati3, expugnatis 
praesidiis4 ipsam coloniam invasere ut sedem 
servitutis, nec ullum in barbaris [ingeniis] saevitiae 
genus omisit5 ira et victoria. Quod nisi6 Paulinus 
cognito provinciae motu propere7 subvenisset8, 
amissa Britannia foret; quam unius proelii fortuna 
veteri patientiae9 restituit, tenentibus arma plerisque, 
quos conscientia10 defectionis11 et proprius1 ex  

                                                           
1
 instinguere, -stinxi, -stinctus aansporen, opruien 

2
 sexus 4    sexe 

3
 consectari   achtervolgen 

4
 praesidium   wachtposten 

5
 omittere 3   achterwege laten 

6
 quod nisi   maar als niet 

7
 propere adv.   snel, haastig 

8
 subvenire   te hulp komen 

9
 patientia   onderworpenheid 

10
 conscientia   het medeweten, het bewustzijn (van) 

11
 defectio   opstand, het afvallen 
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16. Door deze en dergelijke woorden beurtelings 

opgeruid, zijn ze onder leiding van Boudicca, een vrouw 

van koninklijk geslacht (en niet immers maken ze 

onderscheid in sexe bij gezagsambten),  allen tezamen de 

oorlog begonnen; en nadat ze de soldaten, die verspreid 

waren over de forten, achtervolgd hadden en de 

wachtposten veroverd hadden, drongen ze de kolonie 

zelf binnen als zetel van de slavernij en geen enkele soort 

wreedheid, die bij barbaren voorkomt, is door de woede 

en overwinning achterwege gelaten. Maar als Paulinus 

niet na de opstand van de provincie vernomen te hebben 

snel te hulp gekomen was, dan zou Britannia verloren 

zijn; maar deze is door het lot van één slag teruggebracht 

tot haar oude lijdzaamheid, terwijl de meesten de 

wapens behielden, die daartoe aangespoord werden  

                                                                                                                                              
1
 proprius   eigen, persoonlijk 
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legato timor agitabat1, ne quamquam 2egregius 
cetera adroganter3 in deditos4 et ut5 suae6 cuiusque 
iniuriae ultor durius consuleret7. Missus igitur 
Petronius Turpilianus8 tamquam9 exorabilior10 et 
delictis hostium novus11 eoque paenitentiae mitior12, 
compositis13 prioribus14 nihil ultra15 ausus Trebellio 
Maximo16 provinciam tradidit. Trebellius segnior1 et  

                                                           
1
 agitare   aansporen 

2
 quamquam + adi. hoe … ook 

3
 adrogans  aanmatigend, veeleisend 

4
 dedi 3   hier mediaal gebruikt: zich overgeven 

5
 ut    als  

6
 suus    gebruikt als gen. obiectivus: sui 

7
 consulere  3  maatregelen nemen 

8
 in 61 consul en in datzelfde jaar waarschijnlijk ook al gouverneur van Britannia. 

9
 tamquam  als was hij, omdat naar men zegt 

10
 exorabilis  toegeeflijk 

11
 novus + abl.  onervaren met 

12
 mitis + dat.  mild jegens 

13
 componere 3  sussen, bedaren 

14
 priora n.pl.  de vorige turbulentie 

15
 ultra adv.  verder 

16
 in 63-69 legatus Augusti pro praetore van Britannia 
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door het bewustzijn van de opstand en de persoonlijke 

angst veroorzaakt door de commandant, dat hij, hoe 

uitstekend hij ook was, verder aanmatigend te harde 

maatregelen zou nemen tegen hen, als zij zich hadden 

overgegeven en als wreker van ieder onrecht als was dat 

tegen hem zelf begaan. Dus toen Petronius Turpilianus 

gestuurd was, alsof hij vergevingsgezinder en onbekend 

met de vergrijpen van de vijanden was en daardoor des 

te milder in geval van spijt,  en toen hij verder niets 

gedurfd had dan het bedaren van de aanzienlijken , heeft 

hij aan Trebellius Maximus de provincie overhandigd.  

                                                                                                                                              
1
 segnis   traag 
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nullis castorum1 experimentis2, comitate3 quadam 
curandi provinciam tenuit. Didicere4 iam barbari 
quoque ignoscere vitiis blandientibus5, et 
interventus6 civilium armorum7 praebuit iustam8 
segnitiae excusationem: sed discordia laboratum9, 
cum adsuetus10 expeditionibus miles otio lasciviret11. 
Trebellius, fuga ac latebris12 vitata13 exercitus ira, 
indecorus14 atque humilis precario15 mox praefuit1,  

                                                           
1
 castus    fatsoenlijk 

2
 experimentum   ervaring 

3
 comitas, -tatis   vriendelijkheid 

4
 = didicerunt, discere 3, didici leren 

5
 blandire   verleiden 

6
 interventus 4   tussenkomst 

7
 civilia arma: sc. de burgeroorlogen in 68/69 na de dood van Nero om de troon. 

8
 iustus    gerechtvaardigd 

9
 laborare   in nood verkeren; geplaagd worden 

10
 adsuescere 3, -suevi, -suetus + dat. wennen aan 

11
 lascivire   zich laten gaan 

12
 latebrae   schuilplaats 

13
 vitare    vermijden 

14
 indecorus   oneervol, roemloos 

15
 praecario adv.   smekend, uit medelijden 
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Trebellius, nogal laks en zonder enige ervaring met het 

legerkamp, heeft zijn provincie bestuurd met een zekere 

vriendelijkheid van beheer. Geleerd hebben nu ook de 

barbaren verleidende gebreken te vergeven en de 

tussenkomst van een burgeroorlog gaf een 

gerechtvaardigde verontschuldiging voor traagheid: 

maar men leed onder de muiterij, omdat de soldaten, die 

gewend waren aan veldtochten, zich door het niets doen 

lieten gaan. Trebellius stond weldra, toen hij aan de 

woede van het leger ontkomen was door te vluchten en 

zich te verstoppen, roemloos en nederig, smekend aan 

het hoofd van het leger en toen als het ware de   

                                                                                                                                              
1
 praesum   staan aan het hoofd van, de leiding hebben 
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ac velut1 pacta2 exercitus licentia3, ducis salute, [et] 
seditio4 sine sanguine stetit5. Nec Vettius Bolanus6, 
manentibus adhuc civilibus bellis, agitavit7 
Britanniam disciplina: eadem inertia erga8 hostis9, 
similis petulantia10 castrorum, nisi quod innocens 
Bolanus et nullis delictis invisus11 caritatem12 
paraverat loco auctoritatis. 

[17] Sed ubi cum cetero orbe13 Vespasianus et 
Britanniam recuperavit1, magni duces, egregii  

                                                           
1
 velut = ut  als (was) 

2
 pangere 3  afspreken 

3
 licentia   teugelloosheid 

4
 seditio   opstand 

5
 stare   ophouden 

6
 zie caput 8 

7
 agitare   kwellen 

8
 erga + acc.  jegens 

9
 = hostes 

10
 petulantia  uitgelatenheid, brutaliteit 

11
 invisus  gehaat 

12
 caritas, -tatis  hoogachting, liefde 

13
 orbis m.  wereld 
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teugelloosheid van het leger en de redding van de leider 

afgesproken waren, hield de opstand zonder bloed op. 

En niet heeft Vettius Bolanus, terwijl er nog 

burgeroorlogen waren, Britannia met tucht gekweld: 

dezelfde laksheid was er jegens de vijanden en een 

gelijke brutaalheid van het kamp, tenzij dat Bolanus, 

onschuldig en door geen vergrijpen gehaat, geliefdheid 

in plaats van gezag had verworven. 

17. Maar zodra Vespasianus tegelijk met de rest van de 

wereld ook Britannia had heroverd, waren er grote 

leiders, uitstekende legers en was de hoop van de vijand 

afgenomen.  

                                                                                                                                              
1
 recuperare  heroveren 
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exercitus, minuta1 hostium spes. Et terrorem statim 
intulit Petilius Cerialis2, Brigantum3 civitatem, quae 
numerosissima4 provinciae totius perhibetur5, 
adgressus. Multa proelia, et aliquando non 
incruenta; magnamque Brigantum partem aut 
victoria amplexus6 est aut bello. Et Cerialis quidem 
alterius7 successoris8 curam famamque obruisset9: 
subiit sustinuitque10 molem Iulius Frontinus11, vir 
magnus, quantum licebat, validamque et 
pugnacem12 Silurum1 gentem armis subegit, super  

                                                           
1
 minuere 3  verkleinen 

2
 zie cap.8 

3
 Brigantes: Kelten in het noorden van Engeland; hun hoofdstad was Eburacum (York) 

4
 numerosus  talrijk, dichtbevolkt 

5
 perhibere 2  zeggen, vertellen 

6
 amplector, -plexus omarmen, zich meester maken van 

7
 alter   hier: een ander 

8
 successor   opvolger 

9
 obruere 3  in de schaduw stellen, overtreffen 

10
 sustinere 2  op zich nemen 

11
 74-77 gouverneur van Britannia 

12
 pugnax  krijgszuchtig 
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En angst werd onmiddellijk gezaaid door Petilius 

Cerialis: hij viel de burgerij der Briganten aan, waarvan 

men zei dat die het meest talrijk van de hele provincie 

was. Er waren vele gevechten en soms niet zonder bloed. 

Van een groot deel van de 

Briganten heeft hij zich meester 

gemaakt hetzij door 

overwinning hetzij door 

oorlog. En Cerialis zou zeker 

de taak en naam van een 

andere opvolger overtroffen 

hebben: Iulius Frontinus, een 

groot man volgde hem op en nam de last op zich, 

voorzover hij mocht en hij onderwierp het krachtige en 

strijdvaardige volk van de Silures, doordat hij   

                                                                                                                                              
1
 Silures: volk in Britannia 
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virtutem hostium locorum quoque difficultates 
eluctatus1. 

[18] Hunc Britanniae statum, has bellorum vices2 media 
iam aestate3 transgressus Agricola4 invenit, cum et 
milites velut omissa5 expeditione ad securitatem6 et 
hostes ad occasionem verterentur. Ordovicum7 civitas 
haud multo ante adventum eius alam8 in finibus suis 
agentem9 prope universam obtriverat10, eoque initio  
  

                                                           
1
 eluctari  te boven komen 

2
 vicis   wisseling, beurt 

3
 aestas, -tatis  zomer 

4
 in 77 n. Chr. 

5
 omittere 3  opgeven, achterwege laten 

6
 securitas  zorgeloosheid 

7
 De Ordovices een volk in Wales 

8
 ala   ruitereskadron 

9
 agere 3   opereren 

10
 obterere 3, -trivi, tritus verpletteren 
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behalve de moed 

van de vijanden 

ook de nadelen 

van het gebied te 

boven was 

gekomen.  

18. Toen Agricola, 

terwijl het al 

hartje zomer was, 

overgestoken was, trof hij deze situatie van Britannia, 

deze oorlogswisselingen aan, toen zowel de soldaten, 

toen als het ware de veldtocht opgegeven was, een 

zorgeloze houding aannamen en de vijand zich op de 

gelegenheid richtte. De burgerij der Ordovices had kort 

voor de Agricola’s komst een ruitereskadron, dat op hun 

gebied opereerde, bijna volledig vernietigd, en door dit 

begin raakte de provincie geprikkeld.  
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erecta1 provincia. Et quibus bellum volentibus2 erat, 
probare3 exemplum ac recentis legati animum 
opperiri4, cum Agricola, quamquam transvecta5 
aestas6, sparsi per provinciam numeri, praesumpta7 
apud militem illius anni quies, tarda8 et contraria9 
bellum incohaturo10, et plerisque custodiri suspecta 
potius videbatur, ire obviam11 discrimini12 statuit; 
contractisque legionum vexillis13 et modica14  

  

                                                           
1
 erigo, -rexi, -rectus laten oprukkelen, prikkelen 

2
 mihi volenti est   mij is welkom 

3
 probare  goedkeuren 

4
 opperiri 4  afwachten 

5
 transvehi  passeren 

6
 aestas   zomer 

7
 praesumere 3  verwachten, aannemen 

8
 tardus   verlammend 

9
 contrarius  ongunstig 

10
 incohare  beginnen 

11
 obviam + dat.   tegemoet 

12
 discrimen  gevaar 

13
 vexillum  vaandel, detachement (behorend bij een vaandel) 

14
 modicus  matig 
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En diegenen, voor wie oorlog naar de wens was, 

keurden dit voorbeeld goed en wachtten de instelling 

van de nieuwe commandant af, toen Agricola besloot het 

gevaar tegemoet te gaan, hoewel de oorlog voorbij was 

en de afdelingen verspreid waren over de provincie en 

bij de soldaten een voorschot was genomen op de rust 

van dat jaar, een rust, die verlammend was en hem, die 

van plan was de oorlog te beginnen, tegenwerkte en 

hoewel het de meesten goed toescheen op de hoede te 

zijn voor wat verdacht was; en nadat de vaandels van de 

legioenen verzameld waren en een beperkte schare  
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auxiliorum1 manu, quia in aequum2 degredi3 
Ordovices non audebant, ipse ante agmen, quo 
ceteris par4 animus simili periculo esset, erexit5 
aciem. Caesaque prope universa gente, non ignarus 
instandum6 famae ac, prout7 prima cessissent, 
terrorem ceteris fore, Monam8 insulam, cuius 
possessione revocatum Paulinum rebellione totius 
Britanniae supra memoravi, redigere9 in potestatem 
animo intendit10. Sed, ut in subitis consiliis, naves 
deerant: ratio et constantia ducis transvexit. 
Depositis omnibus sarcinis11 lectissimos1  

                                                           
1
 auxilia n.pl.  hulptroepen 

2
 aequum  vlakte 

3
 degredi 5  afdalen 

4
 par + dat.  opgewassen tegen 

5
 erigere 3  laten oprukken, ontplooien 

6
 instare + dat.  op de voet volgen  

7
 prout   al naar gelang 

8
 naam v.e. eiland tussen Engeland en Ierland, nu Anglesey 

9
 redigere 3  terugbrengen 

10
 animo intendere 3 van plan zijn 

11
 sarcinae  bagage 
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hulptroepen, heeft hijzelf, omdat de Ordovices niet 

durfden af te dalen naar gelijk niveau, voor de colonne, 

opdat daardoor de rest een moed zou hebben, die 

opgewassen zou zijn tegen gelijk gevaar, de slaglinie 

ontplooid. En nadat bijna het hele volk afgeslacht was, 

terwijl hij wist, dat je het gerucht niet met rust moest 

laten en dat afhankelijk van hoe de eerste dingen waren 

afgelopen, de overigen angst zouden hebben, was hij van 

plan het eiland Mona, waarvan ik boven verteld heb, dat 

Paulinus van het bezit daarvan teruggeroepen was door 

de opstand van geheel Britannia, terug te brengen in zijn 

macht. Maar zoals bij onverwachte plannen, ontbraken 

er schepen: het verstand en de standvastigheid van de 

aanvoerder hebben voor de overtocht gezorgd. Nadat 

alle bagage weggelegd was, heeft hij de meest   

                                                                                                                                              
1
 lectus   uitgelezen 
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auxiliarium, quibus nota vada et patrius nandi1 
usus2, quo simul seque et arma et equos regunt, ita 
repente inmisit, ut obstupefacti hostes, qui classem, 
qui navis3, qui mare expectabant, nihil arduum4 aut 
invictum5 crediderint sic ad bellum venientibus. Ita 
petita pace ac dedita insula clarus ac magnus haberi6 
Agricola, quippe cui7 ingredienti provinciam, quod 
tempus alii per ostentationem8 et officiorum9 
ambitum10 transigunt11, labor et periculum 
placuisset. Nec Agricola prosperitate12 rerum in  

                                                           
1
 nare     zwemmen 

2
 usus 4    gebruik, ervaring 

3
 sc. acc.pl. 

4
 arduus    moeilijk 

5
 invictus   niet te overwinnen 

6
 inf.historicus; habere + 2 acc. beschouwen als 

7
 quippe qui + coni.  omdat hij 

8
 ostentatio   pralerij, uiterlijk vertoon 

9
 officium   eerbetoon 

10
 ambitus 4   het nastreven 

11
 transigere   doorbrengen 

12
 prosperitas, -tatis  voorspoed 
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uitgelezenen van de hulptroepen, aan wie de ondiepe 

wateren bekend waren en het een vaderlands gebruik 

was te zwemmen, waarmee zij tegelijk en zichzelf en 

hun paarden richting geven, zo plotseling er op 

afgestuurd, dat door verbijstering de vijanden, die een 

vloot, die schepen, die het gevaar van overzee 

verwachtten, geloofd hebben, dat niets moeilijk of 

onoverwinnelijk was voor wie zo naar de oorlog 

kwamen. Zo werd Agricola, nadat om vrede gevraagd 

was en het eiland overhandigd was, als beroemd en 

groot beschouwd, omdat hem, toen hij zijn provincie 

betrad, welke periode anderen doorbrengen met pralerij 

en het nastreven van ambten, inspanning en gevaar 

hadden bevallen. En niet gebruikte Agricola zijn succes  
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vanitatem1 usus, expeditionem aut victoriam vocabat 
victos continuisse; ne laureatis2 quidem gesta 
prosecutus3 est, sed ipsa dissimulatione4 famae 
famam auxit, aestimantibus5 quanta futuri spe tam 
magna tacuisset. 

[19] Ceterum animorum provinciae prudens6, 
simulque doctus per aliena experimenta7 parum 
profici8 armis, si iniuriae sequerentur, causas 
bellorum statuit excidere9. A se suisque orsus10 
primum domum suam coercuit, quod plerisque  

  
                                                           
1
 vanitas   ijdelheid 

2
 laureatae (litterae) bericht  van overwinning 

3
 prosequi 3  begeleiden 

4
 dissimulatio  het verbergen, het veronachtzamen 

5
 aestimare  schatten, waarderen 

6
 prudens + gen.  bekend met, ervaren in 

7
 experimentum  ervaring 

8
 proficere 5  vorderingen maken 

9
 excidere 3  uithakken 

10
 ordiri, orsus a + abl. beginnen bij 
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in ondernemingen voor zijn ijdelheid, en niet noemde  

hij dat hij overwonnenen bedwongen had een veldtocht 

of een overwinning, maar juist door het verbergen van 

zijn faam heeft hij zijn faam vergroot. Zelfs heeft hij niet 

zijn daden begeleid met berichten van overwinning, 

omdat men vermoedde, met hoe grote verwachting op 

wat er zou komen, hij zo grote daden had verzwegen. 

19. Maar ervaren met de gemoederen van de provincie 

en tegelijk op grond van zijn kennis opgedaan door 

ervaringen van anderen, dat te weinig met wapens 

bereikt werd, als daarop onrechten volgden, besloot hij 

de onrechten van oorlogen weg te kappen. Beginnend bij 

zichzelf en de zijnen beteugelde hij zijn eigen huis, 



105 

 

haud minus arduum1 est quam provinciam regere. 
Nihil per libertos servosque publicae rei, non studiis2 
privatis nec ex commendatione3 aut precibus 
centurionem militesve adscire4, sed optimum 
quemque fidissimum putare. Omnia scire, non 
omnia exsequi5. Parvis peccatis6 veniam, magnis 
severitatem commodare7; nec poena semper, sed 
saepius paenitentia8 contentus esse; officiis et 
administrationibus9 potius non peccaturos 
praeponere10, quam damnare cum peccassent.  

                                                           
1
 arduus   moeilijk 

2
 studium  drang, wens 

3
 commendatio  aanbeveling 

4
 adscire   op-, aannemen 

5
 exsequi 3  vervolgen, straffen 

6
 peccatum  zonde, fout 

7
 accommodare  aanpassen, geven 

8
 paenitentia  berouw 

9
 administratio  dienst, bestuur 

10
 praeponere + dat. stellen aan het hoofd van  
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hetgeen voor de meesten niet minder moeilijk is dan 
het besturen van een provincie. Hij nam absoluut 
niet via vrijgelatenen en slaven van de staat, niet 
door privé wensen noch op grond van aanbeveling 
of gebeden een centurio of soldaten aan, maar hij 
beschouwde juist de besten als de trouwsten. Hij 
wist alles, maar strafte niet alles. Kleine fouten 
vergaf hij, tegen grote was hij streng; niet altijd was 
hij tevreden met straf maar vaker met berouw; liever 
stelde hij aan het hoofd van taken en diensten 
mensen die niet in de fout zouden gaan dan dat hij 
strafte, omdat men in de fout was gegaan.
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Frumenti et tributorum exactionem1 aequalitate2 
munerum mollire3, circumcisis4 quae in quaestum5 
reperta ipso tributo gravius tolerabantur. Namque 
per ludibrium6 adsidere clausis horreis7 et emere 
ultro8 frumenta ac luere9 pretio cogebantur. 
Divortia10 itinerum et longinquitas11 regionum 
indicebatur12, ut civitates proximis hibernis in remota 
et avia deferrent, donec quod omnibus in promptu13 
erat paucis lucrosum14 fieret. 

                                                           
1
 exactio   het innen 

2
 aequalitas, -tatis gelijkheid 

3
 mollire   verzachten 

4
 circumcidere 3  snoeien 

5
 quaestus 4  gewin 

6
 ludibrium  spot 

7
 horreum  graanschuur 

8
 ultro   ja zelfs 

9
 luere    betalen 

10
 divortium  scheiding, splitsing,  

11
 longinquitas  ver afgelegen ligging 

12
 indicere 3  opleggen 

13
 in promptu 4  bij de hand 

14
 lucrosus  winstgevend 
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Het vorderen van graan en belastingen verzachtte hij 
door de billijkheid van taken, doordat hij die taken 
snoeide, die, voor gewin uitgevonden, als zwaarder dan 
de belasting zelf werden verdragen. Want ze werden 
gedwongen ter bespotting bij gesloten graanschuren te 
gaan zitten en ja zelfs graan te kopen en tegen een prijs 
te betalen. Zijwegen en verafgelegen gebieden werden 
opgelegd, opdat burgerijen hun graan ondanks de 
onmiddellijke nabijheid van winterkwartieren naar 
verwijderde en onbegaanbare gebieden brachten, totdat 
wat allen voor de hand was, voor weinigen winstgevend 
zou worden.  
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[20] Haec primo statim anno comprimendo1 
egregiam famam paci circumdedit, quae vel incuria2 
vel intolerantia priorum haud minus quam bellum 
timebatur. Sed ubi aestas advenit, contracto3 exercitu 
multus in agmine, laudare modestiam4, disiectos 
coercere5; loca castris ipse capere, aestuaria6 ac silvas 
ipse praetemptare; et nihil interim apud hostis 
quietum pati, quo minus7 subitis excursibus8 
popularetur9; atque ubi satis terruerat, parcendo 
rursus invitamenta10 pacis ostentare11. Quibus rebus 
multae civitates, quae in illum diem ex aequo  

                                                           
1
 comprimere 3  de kop in drukken 

2
 incuria   nalatigheid 

3
 contraho  concentreren 

4
 modestia  bescheidenheid, zelfbeheersing 

5
 coercere 2  beteugelen 

6
 aestuarium  laagland, monding 

7
 quo minus + coni. na negatie zodat 

8
 excursus 4  inval 

9
 populari  plunderen 

10
 invitamentum  uitnodiging 

11
 ostentare  voorhouden 
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20. Door deze dingen onmiddellijk in zijn eerste jaar de 

kop in te drukken voorzag hij de vrede, die hetzij door 

nalatigheid hetzij door ondraaglijkheid van zijn 

voorgangers niet minder dan oorlog gevreesd werd, met 

een uitstekende naam. Maar zodra de zomer was 

aangebroken, verzamelde hij zijn leger, was hij vaak op 

mars, prees hij matigheid en bracht hij degenen die 

verspreid bijeen; de plaats voor een kamp bepaalde 

hijzelf, laaglanden en bossen onderzocht hij eerst zelf; en 

hij duldde intussen geen enkele rust bij de vijanden, 

zodat hij hen met plotse invallen hun gebied plunderde; 

en wanneer hij voldoende angst had gezaaid, toonde hij 

door de vijand te sparen weer verlokkingen tot vrede. 

Daardoor hebben vele burgerijen, die tot op die dag  
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egerant1, datis obsidibus2 iram posuere3 et praesidiis4 
castellisque circumdatae, et tanta ratione curaque, ut 
nulla ante Britanniae nova pars <pariter> inlacessita5 
transierit. 

[21] Sequens hiems saluberrimis6 consiliis absumpta. 
Namque ut homines dispersi7 ac rudes8 eoque in 
bella faciles9 quieti et otio per voluptates 
adsuescerent10, hortari privatim, adiuvare publice, ut 
templa fora domos extruerent, laudando promptos11,  

  

                                                           
1
 agere 3 absoluut leven 

2
 obses, -sidis  gijzelaar 

3
 = deposuerunt 

4
 praesidium  garnizoen 

5
 illacessitus  ongestoord,  onbedreigd 

6
 saluber   heilzaam 

7
 dispergere, -persi, -persus verspreiden 

8
 rudis   ruw, onkundig, onbeschaafd 

9
 facilis in + acc.  gemakkelijk geneigd tot 

10
 adsuescere 3  + dat. gewend raken aan 

11
 promptus  snel, slagvaardig 
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onafhankelijk geleefd hadden, na het geven van 
gijzelaars hun woede afgelegd en zijn ze omgeven met 
garnizoenen en forten en wel met zo grote beredenering 
en zorg, dat niet eerder enig nieuw deel van Britannia 
evenzeer zonder bedreigd te zijn is in Romeins bezit is 
gekomen. 
 
21. De winter, die volgde, is besteed aan uiterst heilzame 
plannen. Want opdat de mensen, die verspreid en 
onbeschaafd waren en derhalve gemakkelijk geneigd tot 
oorlogen, wanneer ze in rust leefden, ook aan het niets 
doen door de geneugten zouden wennen, spoorde hij 
hen als privé persoon aan en hielp hij hen van 
staatswege om tempels, fora en huizen te bouwen, door 
de slagvaardigen te prijzen en wie niet snel was te  
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castigando1 segnis2: ita honoris aemulatio3 pro4 
necessitate erat. Iam vero principum filios liberalibus 
artibus erudire5, et ingenia6 Britannorum studiis 
Gallorum anteferre7, ut, qui modo linguam 
Romanam abnuebant8, eloquentiam concupiscerent. 
Inde etiam habitus9 nostri honor et frequens10 toga; 
paulatimque discessum ad delenimenta11 vitiorum, 
porticus et balinea12 et conviviorum elegantiam13.  

                                                           
1
 castigare  kastijden 

2
 segnis   traag 

3
 aemulatio  wedijver  

4
 pro + abl.  in plaats van  

5
 erudire   laten ontwikkelen 

6
 ingenium  talent 

7
 anteferre + dat.  verkiezen boven 

8
 abnuere 3  afwijzen 

9
 habitus 4  kleding 

10
 frequens  talrijk 

11
 delinamentum  verlokking 

12
 balineum  bad 

13
 elegantia  verfijndheid 
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straffen: zo was er wedijver om eer in plaats van 
noodzaak daartoe. Zelfs liet hij de zonen van de vorsten 
onderwijzen in de beschaafde kunsten en hij verkoos de 
talenten van de Britten boven de studie-ijver van de 
Galliërs, zodat zij, die zojuist nog de Romeinse taal 
afwezen, naar welsprekendheid verlangden. Vervolgens 
was er ook eerbetoon aan onze kleding en kwam de toga 
veelvuldig voor; en langzaam week men af naar de 
verlokkingen van gebreken, zuilengalerijen, 
badinrichtingen en de verfijndheid van feestmalen. 
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Idque apud  imperitos humanitas1 vocabatur, cum 
pars servitutis esset. 

[22] Tertius expeditionum annus novas gentis 
aperuit, vastatis2 usque ad Tanaum3 (aestuario4 
nomen est) nationibus. Qua formidine5 territi hostes 
quamquam conflictatum6 saevis tempestatibus 
exercitum lacessere7 non ausi; ponendisque insuper8 
castellis spatium9 fuit. Adnotabant10 periti non alium 
ducem opportunitates11 locorum sapientius legisse. 
Nullum ab Agricola positum castellum aut vi  

                                                           
1
 humanitas   beschaving 

2
 vastare  verwoesten, plunderen 

3
 onbekend, tan- komt van het Keltisch en betekent ‘stromend water’. 

4
 aestuarium  baai, riviermonding 

5
 formido, -dinis  vrees 

6
 conflictare  teisteren 

7
 lacessere 3  uitdagen 

8
 insuper   bovendien 

9
 spatium  ruimte, gelegenheid 

10
 annotare  opmerken 

11
 opportunitas  voordeel 



116 

 

En dit heette bij hen, die daarmee geen ervaring hadden, 
beschaving, hoewel het onderdeel van slavernij was. 
 
22. Het derde jaar van veldtochten heeft ongekende 
volken aan het licht gebracht, toen de volkeren tot aan de 
Tanaus geplunderd waren. Door deze angst verschrikt 
hebben de vijanden het leger niet durven uitdagen, 
hoewel het geteisterd was door heftige stormen; 
bovendien was er de ruimte om forten neer te zetten. 
Mensen met ervaring merkten op, dat geen andere 
generaal de voordelen van de plaatsen wijzer had 
gelezen. Geen fort door Agricola geplaatst is of met  
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hostium expugnatum aut pactione1 ac fuga 
desertum; nam adversus moras2 obsidionis3 annuis4 
copiis5 firmabantur. Ita intrepida6 ibi hiems, crebrae 
eruptiones7 et sibi quisque praesidio8, inritis9 
hostibus eoque desperantibus, quia soliti 
plerumque10 damna aestatis hibernis eventibus11 
pensare12 tum aestate atque hieme iuxta13 
pellebantur14. Nec Agricola umquam per alios gesta  

  

                                                           
1
 pactio   vredesvoorwaarde 

2
 mora   oponthoud, tijdsduur 

3
 obsidio   belegering 

4
 annuus   jaarlijks 

5
 copia   voorraad 

6
 intrepidus  zonder paniek, rustig 

7
 eruptio   uitval 

8
 praesidium  bescherming 

9
 irritus   zonder succes 

10
 plerumque  meestal 

11
 eventus 4  afloop, gebeurtenis, succes 

12
 pensare  compenseren 

13
 iuxta   evenzeer 

14
 pellere 3  terugdringen, overwinnen 
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met geweld van de vijanden veroverd of door 
vredesvoorwaarden en vlucht verlaten; want ze werden 
versterkt tegen de tijdsduur van een belegering door 
jaarlijkse voorraden. Zo was de winter daar zonder 
angst, de uitvallen waren talrijk en was een ieder voor 
zich tot verdediging, terwijl de vijanden geen succes 
hadden en daarom wanhoopten, omdat ze meestal 
gewoon waren de verliezen van de zomer te 
compenseren met successen in de winter, maar toen 
zowel in de zomer als in de winter overwonnen werden. 



119 

 

avidus intercepit1: seu centurio seu praefectus 
incorruptum2 facti testem habebat. Apud quosdam 
acerbior3 in conviciis4 narrabatur; [et] ut erat comis5 
bonis, ita adversus malos iniucundus6. Ceterum ex 
iracundia7 nihil supererat secretum8, ut silentium 
eius non timeres: honestius putabat offendere9 quam 
odisse. 

[23] Quarta aestas obtinendis10 quae percucurrerat 
insumpta11; ac si virtus exercituum et Romani 
nominis gloria pateretur, inventus in ipsa Britannia  

                                                           
1
 intercipere 5  wegnemen, zich aanmatigen 

2
 incorruptus  onkreukbaar 

3
 acerbus  streng 

4
 convicium  ruzie 

5
 comis   vriendelijk 

6
 iniucundus  onaangenaam 

7
 iracundia  woede 

8
 secretus  geheim 

9
 offendere 3  krenken, beledigen 

10
 obtinere 2  bezetten 

11
 insumere 3, -sumpsi, -sumptus + dat.  gebruiken voor 
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En niet heeft Agricola ooit uit hebzucht op dingen op 

andermans prestaties aanspraak gemaakt: hetzij een 

centurio hetzij een commandant had hem als een 

onkreukbare getuige van zijn daad. Er werd verteld, dat 

hij bij sommigen te streng was bij ruzies; weliswaar was 

hij vriendelijk tegen goede lieden, maar tegen slechten 

onaangenaam. Maar van zijn woede resteerde niets in 

het geheim, zodat je zijn zwijgen niet vreesde: hij vond 

het eervoller te kwetsen dan te haten. 

23. De vierde zomer is gebruikt voor het bezetten van de 

gebieden, waardoorheen hij snel getrokken was; en als 

de dapperheid van de legers en de roem van al wat 

Romeins was het zou toestaan, dan zou in Britannia zelf  
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terminus1. Namque Clota2 et Bodotria3 diversi4 maris 
aestibus5 per inmensum revectae6, angusto7 terrarum 
spatio dirimuntur8: quod tum praesidiis firmabatur 
atque omnis propior sinus9 tenebatur, summotis10 
velut in aliam insulam hostibus. 

[24] Quinto expeditionum anno nave prima 
transgressus ignotas ad id tempus gentis crebris 
simul ac11 prosperis12 proeliis domuit13; eamque  

                                                           
1
 terminus  grens 

2
 Clota   Clota, een baai aan de linkerkant onder Schotland, waar 

inderdaad resten van castella van Agricola gevonden zijn. 
3
 Bodotria  Bodotria, baai aan de rechterkant onder Schotland 

4
 diversus  van elkaar gescheiden 

5
 aestus 4  getijde 

6
 revehi   terugkeren, terugwijken, landinwaarts gaan 

7
 angustus  smal 

8
 dirimere 3  scheiden 

9
 sinus 4   baai 

10
 summovere 2  verwijden 

11
 simul ac  niet alleen .., maar ook .. 

12
 prosperus  voorspoedig 

13
 domare  temmen 
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de grens gevonden zijn. Want de baaien Clota en 

Bodotria, die over een enorme afstand met de getijden 

van twee zeeën landinwaarts zijn gegaan, worden door 

een smalle strook land gescheiden: en deze strook werd 

toen met garnizoenen versterkt en heel de baai aan de 

zuidkant was in Agricola’s handen, doordat de vijanden 

als het ware naar het andere eiland waren verwijderd. 

24. In het vijfde jaar van 

veldtochten is hij voor het 

eerst met schepen 

overgestoken en heeft hij tot 

dat moment onbekende 

volkeren in zowel talrijke als 

voorspoedige gevechten 

bedwongen; 
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partem Britanniae quae Hiberniam1 aspicit copiis 
instruxit2, in spem magis quam ob formidinem, si 
quidem3 Hibernia medio inter Britanniam atque 
Hispaniam sita4 et Gallico quoque mari opportuna5 
valentissimam6 imperii partem magnis in vicem7 
usibus8 miscuerit9. Spatium eius, si Britanniae 
comparetur, angustius10 nostri maris insulas superat. 
Solum caelumque et ingenia cultusque hominum 
haud multum a Britannia differunt; melius aditus 
portusque per commercia11 et negotiatores12  

                                                           
1
 Hibernia  Ierland 

2
 instruere + abl.  voorzien van  

3
 si quidem  aangezien 

4
 situs   gelegen 

5
 opportunus  geschikt gelegen 

6
 valens   machtig 

7
 in vicem  beurtelings 

8
 usus 4   voordeel, nut 

9
 miscere 2  vullen 

10
 angustus  klein 

11
 commercium  handel 

12
 negotiator  handelaar 
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en dat deel van Britannia, dat Hibernia aanschouwt, 

heeft hij met troepen voorzien, meer met als doel hoop 

Hibernia te veroveren dan uit angst, daar toch Hibernia, 

dat in het midden ligt tussen Britannia en Hispania en 

ook gunstig voor de Gallische zee ligt, een zeer machtig 

deel van het rijk kan voorzien van onderlinge, grote 

voordelen. De omvang daarvan is, als die vergeleken 

wordt met Britannia, redelijk klein, maar overtreft de 

eilanden van onze zee. De grond en het klimaat en de 

karakters en levenswijzen van de mensen verschillen 

helemaal niet veel van Britannia; de toegangsplaatsen en 

havens zijn beter door handel en handelaren bekend. 
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cogniti. Agricola expulsum seditione1 domestica2 
unum ex regulis gentis exceperat ac specie3 amicitiae 
in occasionem4 retinebat. Saepe ex eo audivi legione 
una et modicis auxiliis debellari5 obtinerique 
Hiberniam posse; idque etiam adversus6 Britanniam 
profuturum, si Romana ubique arma et velut e 
conspectu7 libertas tolleretur8. 

[25] Ceterum aestate, qua sextum officii annum 
incohabat9, amplexus civitates trans Bodotriam10 
sitas, quia motus universarum ultra11 gentium et  

                                                           
1
 seditio   opstand 

2
 domesticus  thuis-, burger- 

3
 species 5  schijn 

4
 occasio   gelegenheid 

5
 debellare  veroveren 

6
 adversus + acc.  tegen 

7
 conspectus 4  gezichtsveld 

8
 tollere   uit de weg ruimen 

9
 incohare  beginnen 

10
 Bodotria  Firth of Forth, baai aan de oostkant van Britannia 

11
 ultra adv.  aan de andere kant 
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Agricola had één van de koninkjes van het volk, die door 

burgeropstand verdreven was, opgevangen en onder het 

mom van vriendschap hield hij hem vast voor een 

gunstige gelegenheid. Vaak heb ik van hem gehoord dat 

Hibernia met één legioen en bescheiden hulptroepen 

overwonnen en bezet kon worden; dat dit zelfs van 

voordeel zou zijn tegen Britannia, als er overal Romeinse 

wapens zouden zijn en de vrijheid als het ware uit het 

zicht verwijderd zou worden. 

25. Maar in de zomer, waarin hij zijn zesde ambtsjaar 

begon, hield hij zich bezig met de burgerijen verder dan 

de Bodotria, omdat bewegingen van alle volkeren 

tezamen aan de andere kant en vijandige   
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infesta1 hostilis exercitus itinera timebantur, portus 
classe exploravit; quae ab Agricola primum 
adsumpta in partem virium sequebatur egregia 
specie, cum simul terra, simul mari bellum 
impelleretur2, ac saepe isdem castris pedes equesque 
et nauticus miles mixti copiis et laetitia sua quisque 
facta, suos casus attollerent3, ac modo silvarum ac 
montium profunda4, modo tempestatum ac fluctuum 
adversa5, hinc terra et hostis, hinc victus Oceanus 
militari iactantia6 compararentur. Britannos quoque, 
ut ex captivis audiebatur, visa classis 
obstupefaciebat7, tamquam aperto8 maris sui secreto9  

                                                           
1
 infestus  vijandig, gevaarlijk 

2
 impellere 3  de beslissende stoot geven 

3
 attollere  met enthousiasme vertellen over, opkloppen 

4
 profundus  diep, ondoordringbaar, geheim 

5
 adversum  tegenslag 

6
 iactantia  gesnoef 

7
 obstupefacere 5  verbijsteren 

8
 aperire   openen 

9
 secretum  het isolement 
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marsen van een vijandelijk leger werden gevreesd,  en 

heeft hij de havens met een vloot onderzocht ; en deze is 

door Agricola eerst er bijgehaald om te dienen als deel 

van de strijdkrachten en ze volgde met een 

buitengewone aanblik, omdat de oorlog zowel te land 

als ter zee zo een beslissende stoot kreeg en omdat de 

infanterie en cavalerie en mariniers, dikwijls in hetzelfde 

kamp vermengd met hun voorraden en vrolijkheid, 

ieder hun daden en hun lotgevallen opklopten en nu 

eens de geheimen der wouden  en bergen dan weer de 

tegenslagen van de stormen en golven, aan de ene kant 

het land en de vijand aan de andere kant het overwinnen 

van de Oceaan met soldatenlatijn vergeleken werden. 

Ook de Britanni werden, zoals van krijgsgevangenen 

gehoord werd, verbijsterd door de aanblik van de vloot  
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ultimum victis perfugium1 clauderetur. Ad manus et 
arma conversi Caledoniam incolentes2 populi magno 
paratu3, maiore fama, uti mos est de ignotis, 
oppugnare ultro4 castellum adorti5, metum ut 
provocantes addiderant; regrediendumque citra6 
Bodotriam et cedendum potius quam pellerentur 
ignavi7 specie8 prudentium admonebant, cum 
interim cognoscit hostis pluribus agminibus 
inrupturos9. Ac ne superante numero et peritia10 
locorum circumiretur, diviso et ipso in tris partes 
exercitu incessit. 

                                                           
1
 perfugium  toevluchtsoord 

2
 incolere 3  bewonen 

3
 apparatus 4  uitrusting 

4
 ultro   uit zichzelf 

5
 adorior   het ondernemen 

6
 citra + acc.   aan deze zijde van 

7
 ignavus  laf 

8
 species   schijn, mom 

9
 inrumpere 3  binnendringen 

10
 peritia   ervaring 
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alsof, nu het isolement van hun zee doorbroken was, het 
laatste toevluchtsoord voor overwonnenen gesloten 
werd. De volkeren die, Caledonia bewoonden, wendden 
zich tot gewapend geweld en met grote voorbereiding, 
met groter gerucht, zoals de gewoonte is over 
onbekenden, hebben ze het zelfs ondernomen een fort 
aan te vallen, en zij hadden angst toegevoegd daar zij 
uitdaagden; de laffen onder het mom van verstandigen 
maanden, dat men moest terugkeren aan deze kant van 
de Bodotria en dat men eerder moest wijken dan dat ze 
laf verdreven werden, toen hij vernam, dat de vijand met 
meer kolonnes binnen stormen zou. En om te 
voorkomen dat hij door een overtal en door ervaring van 
het gebied zou worden omsingeld, is hij opgerukt na ook 
zelf zijn leger in drie delen te hebben verdeeld.  
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[26] Quod ubi cognitum hosti1, mutato2 repente 
consilio universi nonam legionem ut3 maxime 
invalidam nocte adgressi, inter somnum ac 
trepidationem4 caesis vigilibus inrupere. Iamque in 
ipsis castris pugnabatur, cum Agricola iter hostium 
ab exploratoribus5 edoctus6 et vestigiis insecutus7, 
velocissimos equitum peditumque adsultare8 tergis 
pugnantium iubet, mox ab universis adici clamorem; 
et propinqua luce fulsere9 signa. Ita ancipiti10 malo 
territi Britanni; et nonanis11 rediit animus, ac securi12  

                                                           
1
 dativus auctoris 

2
 mutare   veranderen 

3
 ut    aangezien 

4
 trepidatio  paniek 

5
 explorator  verspieder 

6
 edocere 2  op de hoogte brengen 

7
 insequi 3   op de voet volgen 

8
 adsultare + dat.  springen in 

9
 fulgere 2, fulsi 

10
 anceps, -cipitis  tweezijdig 

11
 nonani  soldaten van het 9e legioen 

12
 secures  zorgeloos 
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26. Zodra de vijand dit had vernomen, werd plotseling 
het plan veranderd en vielen ze allen tezamen in de 
nacht het 9e legioen aan, daar het  ‘t kwetsbaarst was. 
Toen de wachten in slaap en in paniek neergehouwen 
waren, zijn ze binnengedrongen. En reeds werd er in het 
kamp zelf gestreden, toen Agricola, van de route van de 
vijanden door verspieders op de hoogte gebracht en toen 
hij hem op de voet gevolgd was, de snelsten van zijn 
ruiters en van zijn infanterie beval in de rug van de 
vechtenden te springen en dat daarna door allen tegelijk 
geschreeuw daaraan toegevoegd werd; en in het 
nakende daglicht schitterden de wapens. Zo werden de 
Britanni door tweezijdig gevaar verschrikt; en bij de 
soldaten van het 9e legioen keerde de moed terug en 
zorgeloos streden zij niet voor hun redding, maar 



133 

 

pro salute de gloria certabant. Ultro quin etiam1 
erupere, et fuit atrox in ipsis portarum angustiis2 
proelium, donec pulsi hostes, utroque exercitu 
certante, his, ut tulisse opem, illis, ne eguisse3 auxilio 
viderentur. Quod nisi paludes et silvae fugientis 
texissent, debellatum4 illa victoria foret. 

[27] Cuius conscientia5 ac fama ferox exercitus nihil 
virtuti suae invium6 et penetrandam Caledoniam 
inveniendumque tandem Britanniae terminum7 
continuo8 proeliorum cursu9 fremebant. Atque illi 
modo10 cauti1 ac sapientes prompti2 post eventum3  

                                                           
1
 Ultro quin etiam ja zelfs 

2
 angustiae   smalte 

3
 egere 2 + abl.  missen, nodig hebben 

4
 debellare  de oorlog beëindigen 

5
 conscientia  het medeweten, het bewustzijn 

6
 invius   onbegaanbaar 

7
 terminus  grens 

8
 continuus  ononderbroken 

9
 cursus 4  marsroute, verloop 

10
 modo   onlangs 
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maar voor de roem. Ja, zelfs deden zij een uitval en er 

was juist in de engten van de poorten een woest gevecht, 

totdat de vijanden verdreven waren, terwijl ieder van 

beide legers  streed, het ene, opdat het hulp scheen 

gebracht te hebben, het andere opdat het de indruk 

wekte geen hulp nodig gehad te hebben. En als niet 

moerassen en bossen de vluchtenden hadden 

beschermd, zou door die overwinning de oorlog beslecht 

zijn. 

27. Door het bewustzijn hiervan en door de roem woest, 

brulde het leger, dat niets zijn dapperheid in de weg zou 

staan en dat men Caledonia moest binnendringen en 

eindelijk de grens van Britannia moest vinden in een 

ononderbroken route van gevechten.  

                                                                                                                                              
1
 cautus   voorzichtig 

2
 promptus  slagvaardig 

3
 eventus  gebeurtenis, succes  
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ac magniloqui1 erant. Iniquissima haec bellorum 
condicio2 est: prospera omnes sibi vindicant3, 
adversa uni imputantur4. At Britanni non virtute se 
victos, sed occasione et arte ducis rati, nihil ex 
adrogantia remittere5, quo minus iuventutem 
armarent, coniuges ac liberos in loca tuta 
transferrent, coetibus6 et sacrificiis conspirationem 
civitatum sancirent7. Atque ita inritatis8 utrimque 
animis discessum. 

[28] Eadem aestate cohors Usiporum9 per Germanias 
conscripta10 et in Britanniam transmissa magnum ac  

                                                           
1
 magniloquus   opschepperig 

2
 condicio   omstandigheid 

3
 vindicare sibi   voor zich opeisen 

4
 imputare    in rekening brengen bij 

5
 nihil remittere quominus + coni. geenszins aflaten van, zodat 

6
 coetus 4   vergadering 

7
 sancire    bekrachtigen 

8
 inritare    prikkelen 

9
 Usipi: Germaans volk aan de rechterkant van de Rijn 

10
 conscribere 3   lichten 
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En zij, onlangs voorzichtig en verstandig,  waren 

slagvaardig na het succes en hadden een grote mond. Dit 

is het meest onbillijke aspect van oorlogen: op succes 

maken allen aanspraak, tegenslag wordt één persoon in 

de schoenen geschoven. Maar de Britanni meenden, dat 

ze niet door dapperheid overwonnen waren, maar door 

omstandigheid en tactiek van de generaal en daarom 

lieten ze geenszins af van hun aanmatiging, zodat ze de 

jeugd bewapenden, echtgenotes en kinderen naar een 

veilig gebied brachten en met bijeenkomsten en offers de 

samenzwering van de burgerijen bekrachtigden. En 

nadat de gemoederen zo aan beide zijden geprikkeld 

waren, is men uiteengegaan. 

28. In dezelfde zomer is een cohort Usipi in de 

Germaanse provincies gelicht en overgezet naar 

Britannia en dat heeft daar een grote, gedenkwaardige 
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memorabile facinus1 ausa est. Occiso centurione ac 
militibus, qui ad tradendam disciplinam inmixti2 
manipulis3 exemplum et rectores habebantur, tris 
liburnicas4 adactis per vim gubernatoribus5 
ascendere; et uno remigante6, suspectis duobus 
eoque interfectis, nondum vulgato7 rumore ut 
miraculum praevehebantur8. Mox ubi ad9 aquam 
atque utilia10 raptum exissent, cum plerisque 
Britannorum sua defensantium11 proelio congressi ac 
saepe victores, aliquando pulsi, eo12 ad extremum1  

                                                           
1
 facinus, -ora   daad 

2
 inmiscere 2 + dat.  mengen met 

3
 manipulus   manipel, 1/3 van cohort, ongeveer 200 man 

4
 liburnica   (lichtgebouwd Liburnisch) oorlogsschip 

5
 gubernator   stuurman 

6
 remigare   roeien, de stuurriem hanteren 

7
 vulgare    algemeen bekend maken 

8
 praevehor   (de kust) voorbij varen 

9
 ad + acc.    voor, met het oog op 

10
 utilia n.pl.   gebruiksvoorwerpen 

11
 defensare   verdedigen 

12
 eo + gen. part.   tot dit punt van 
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daad gedurfd. Toen de centurio en de soldaten gedood 

waren, die verspreid onder de manipels om de tucht 

over te leveren als voorbeeld en leiders beschouwd 

werden, gingen zij aan boord van drie oorlogsschepen, 

nadat de stuurlui met geweld daarnaartoe gebracht 

waren; en terwijl één de stuurriem hanteerde , nadat 

twee verdacht en derhalve gedood waren, voeren zij, 

toen het gerucht daarover zich nog niet verspreid had,  

als een wonder voorbij aan de kust. Daarna wanneer zij 

om water en gebruiksvoorwerpen snel in te slaan van 

boord gegaan waren, gingen ze met de meesten van de 

Britanni, die hun bezit verdedigden,  een gevecht aan en 

vaak als winnaars, soms verdreven bereikten ze dit 

                                                                                                                                              
1
 ad extremum  tenslotte 
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inopiae venere, ut infirmissimos suorum, mox sorte1 
ductos vescerentur2. Atque ita circumvecti 
Britanniam, amissis per inscitiam regendi navibus, 
pro praedonibus3 habiti4, primum a Suebis5, mox a 
Frisiis intercepti6 sunt. Ac fuere quos per commercia7 
venumdatos8 et in nostram usque ripam mutatione9 
ementium adductos indicium10 tanti casus 
inlustravit11. 

                                                           
1
 sors   lot 

2
 vesci 3   eten 

3
 praedo   rover 

4
 habere + 2 acc.  beschouwen als 

5
 Suebi   de Suebi, Germaanse stam 

6
 intgercipere 5  onderscheppen 

7
 commercium  handel 

8
 venumdare  verkopen 

9
 mutatio  ruil, uitwisseling 

10
 indicium  aangifte, bewijs 

11
 inlustrare  beroemd maken 
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uiterste punt van gebrek, dat zij de zwaksten van de 
hunnen, daarna mensen, die door het lot aangewezen 
waren, opaten. En zo voeren ze rond Britannia, terwijl 
schepen door onkunde in het navigeren verloren gegaan 
waren. Ze werden voor rovers gehouden en eerst door 

de Suebi en daarna 
door de Friezen 
onderschept. En er 
zijn er geweest, 
die, door handel 
verkocht en 
helemaal naar onze 
oever meegenomen 
door ruil van 
kopers, beroemd 
gemaakt zijn door 
het bewijs van zo’n 
groot lotgeval.  
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[29] Initio aestatis Agricola domestico vulnere ictus1, 
anno ante natum filium amisit. Quem casum neque 
ut plerique fortium virorum ambitiose2, neque per 
lamenta3 rursus ac maerorem muliebriter4 tulit, et in 
luctu bellum inter remedia erat. Igitur praemissa 
classe, quae pluribus locis praedata5 magnum et 
incertum terrorem faceret, expedito6 exercitu, cui ex 
Britannis fortissimos et longa pace exploratos7 
addiderat, ad montem Graupium8 pervenit, quem 
iam hostis insederat. Nam Britanni nihil fracti 
pugnae prioris eventu9 et ultionem10 aut servitium  

                                                           
1
 icere 5   treffen 

2
 ambitiose  eerzuchtig, ambitieus 

3
 lamentum  geklaag 

4
 muliebris  vrouwelijk 

5
 praedari  buit maken 

6
 expedire  uitrusten voor de strijd 

7
 explorare  beproeven onderzoeken 

8
 De ligging van de mons Graupius is niet zeker, maar de berg ligt wel in Schotland, zie 

kaart. 
9
 eventus 4  afloop 

10
 ultio   wraak 
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29. In het begin van de zomer is Agricola getroffen door 

een huiselijke wond: hij verloor zijn zoontje, dat het jaar 

daarvoor geboren was. Dit ongeluk heeft hij noch, zoals 

zeer vele dappere kerels, eerzuchtig noch daarentegen 

met gejammer en verdriet als een vrouw gedragen en ten 

tijde van zijn rouw was de oorlog een van de 

geneesmiddelen. Dus toen de vloot vooruit gestuurd 

was om op meer plaatsen door te plunderen grote en 

onzekere angst te veroorzaken, nadat het leger voor de 

strijd uitgerust was, waaraan hij van de Britanni de 

dappersten en hen, die in de lange vrede uitgezocht 

waren, had toegevoegd, bereikte hij de berg Graupius, 

waarop de vijand zich al had neergelaten. Want de 

Britanni, die geenszins gebroken waren door de afloop 

van de vorige strijd en die wraak of slavernij  
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expectantes, tandemque docti commune periculum 
concordia propulsandum1, legationibus et foederibus 
omnium civitatium vires exciverant2. Iamque super3 
triginta milia armatorum aspiciebantur, et adhuc 
adfluebat omnis iuventus et quibus cruda4 ac viridis 
senectus, clari bello et sua quisque decora5 
gestantes6, cum inter pluris duces virtute et genere 
praestans7 nomine Calgacus apud contractam 
multitudinem proelium poscentem in hunc modum8 
locutus fertur9: 

  

                                                           
1
 propulsare   verdrijven 

2
 exciere   oproepen, mobiliseren 

3
 super + acc.  meer dan 

4
 crudus   nog pril 

5
 decus   onderscheiding 

6
 gestare   meedragen 

7
 praestare + abl.  resp. zich onderscheiden in 

8
 in …. modum   op … wijze 

9
 ferre    zeggen; hier met nci 
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verwachtten en eindelijk geleerd hadden, dat 
gemeenschappelijk gevaar in eendracht verdreven 
moest worden, hadden met gezantschappen en op 
grond van verdragen van alle burgerijen 
strijdkrachten laten komen. En reeds werden er meer 
dan 30.000 gewapenden aanschouwd en nog steeds 
stoomde allerlei jeugd toe en mensen, die nog een 
prille en krachtige oude dag hadden, beroemd door 
oorlog en terwijl ze ieder hun onderscheidingstekens 

droegen, toen onder 
meer aanvoerders ene 
Calgacus, die door 
dapperheid en afkomst 
uitblonk, bij de 
verzamelde menigte, 
die strijd eiste, als 
volgt, zo zegt men, 
gesproken heeft: 
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[30] "Quotiens causas belli et necessitatem1 nostram 
intueor2, magnus mihi animus est hodiernum3 diem 
consensumque vestrum initium libertatis toti 
Britanniae fore: nam et universi co[i]stis et servitutis 
expertes4, et nullae ultra5 terrae ac ne mare quidem 
securum inminente6 nobis classe Romana. Ita 
proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem 
etiam ignavis7 tutissima sunt. Priores pugnae, quibus 
adversus8 Romanos varia fortuna9 certatum est, 
spem ac subsidium10 in nostris manibus habebant, 
quia nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis  

  

                                                           
1
 necessitas, -tatis benarde situatie 

2
 intueor   bekijken 

3
 hodiernus  van vandaag 

4
 expers, -rtis + gen. vrij van, zonder 

5
 ultra   verder 

6
 inminere + dat. 2 bedreigen 

7
 ignavus  laf 

8
 adversus + acc.  tegen 

9
 fortuna  lot, geluk 

10
 subsidium  hulp 
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30. “Zo dikwijls als ik naar de oorzaken van de oorlog 
kijk en naar onze noodsituatie, heb ik er groot 
vertrouwen in dat de dag van vandaag en jullie 
overeenstemming het begin van de vrijheid voor heel 
Britannia zal zijn: want  zowel zijn jullie allemaal 
bijeengekomen en vrij van slavernij als ook zijn er verder 
geen gebieden veilig en zelfs niet de zee, omdat de 
Romeinse vloot ons bedreigt. Zo bieden strijd en 
wapens, die voor dapperen eervol zijn, tevens ook aan 
lafbekken de grootste bescherming. De vorige gevechten, 
waarin tegen de Romeinen met afwisselend geluk 
gestreden is, hielden de hoop en hulp in onze handen, 
omdat wij, die de aanzienlijksten van heel Britannia zijn  
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penetralibus1 siti2 nec ulla servientium litora 
aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis 
inviolatos habebamus. Nos terrarum ac libertatis 
extremos3 recessus4 ipse ac sinus5 famae in hunc 
diem defendit: nunc terminus6 Britanniae patet, 
atque omne ignotum pro7 magnifico est; sed nulla 
iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores 
Romani, quorum superbiam frustra per obsequium8 
ac modestiam9 effugias. Raptores orbis, postquam 
cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur10: 
si locuples11 hostis est, avari1, si pauper, ambitiosi,  

                                                           
1
 penetralia n.pl.  het binnenste 

2
 situs   gelegen, zich bevindend 

3
 extremus  uiterst, laatst 

4
 recessus 4  afgelegen ligging 

5
 sinus 4   omarming 

6
 terminus  grens 

7
 pro + abl.  in plaats van, als 

8
 obsequium  gehoorzaamheid 

9
 modestia  bescheidenheid 

10
 scrutari  onderzoeken 

11
 locuples  rijk 



148 

 

en ons daarom zelf in het binnenste van Britannia 
bevinden en geen kusten van mensen, die slaaf zijn, 
aanschouwen, ook de ogen ongeschonden van aanraking 
van overheersing hielden. Wij als uitersten van de 
wereld en vrijheid worden juist door de afgelegen 
positie en de omarming van onze roem tot op de dag van 
vandaag beschermd: nu staat de grens van Britannia 
open en al het onbekende geldt als schitterend; maar er 
is verder geen volk meer, er is niets meer, alleen golven 
en rotsen en nog gevaarlijker: Romeinen, wier trots je 
wel vergeefs door gehoorzaamheid en bescheidenheid 
zult proberen te ontvluchten. De rovers van de wereld 
zoeken nu de zee af, nadat voor hen, terwijl ze alles 
plunderden, de landen op zijn geraakt: als de vijand rijk 
is, zijn de Romeinen hebzuchtig, als hij arm is,   

                                                                                                                                              
1
 avarus   begerig 
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quos non Oriens, non Occidens satiaverit1: soli 
omnium opes atque inopiam pari adfectu2 
concupiscunt. Auferre trucidare rapere falsis 
nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, 
pacem appellant. 

[31] "Liberos cuique ac propinquos suos natura 
carissimos esse voluit: hi per dilectus3 alibi servituri4 
auferuntur; coniuges sororesque etiam si hostilem5 
libidinem effugerunt, nomine amicorum atque 
hospitum polluuntur6. Bona fortunaeque7 in 
tributum, ager atque annus in frumentum, corpora 
ipsa ac manus silvis ac paludibus emuniendis8 inter  

                                                           
1
 satiare    tevreden stellen 

2
 adfectus 4  begeerte, gemoedsaandoening 

3
 dilectus 4  lichting 

4
 servire   dienen, slaaf zijn 

5
 hostilis   vijandig, van de vijand 

6
 polluere 3  schenden, onteren 

7
 fortunae  bezit 

8
 emunire  begaanbaar maken 
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eerzuchtig, zodat noch het oosten, noch het westen hen 
heeft bevredigd: als enigen verlangen ze naar de rijkdom 
en naar het gebrek van alle mensen met gelijke begeerte. 
Plunderen, neerhouwen, roven noemen ze met valse 
nam bevelsgezag en wanneer ze verlatenheid tot stand 
brengen, vrede. 
 
31. Het is de wil van de natuur geweest, dat voor een 
ieder de kinderen en eigen verwanten het dierbaarst zijn: 
zij worden door lichtingen weggevoerd om elders slaaf 
te zijn; de echtgenotes en zusters worden, zelfs als ze aan 
de wellust van de vijand ontkomen zijn, onder de naam 
van vrienden en gastvrienden geschonden. Goederen en 
rijkdom worden opgemaakt aan belasting, akkerland en 
het werk van een jaar aan graan(levering) en de 
lichamen zelf en de handen aan het begaanbaar maken 
van bossen en moerassen onder zweepslagen en  
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verbera1 et contumelias2 conteruntur3. Nata servituti 
mancipia4 semel5 veneunt6, atque ultro a dominis 
aluntur: Britannia servitutem suam cotidie7 emit, 
cotidie pascit8. Ac sicut in familia recentissimus 
quisque9 servorum etiam conservis ludibrio10 est, sic 
in hoc orbis terrarum vetere famulatu11 novi nos et 
viles12 in excidium13 petimur; neque enim arva nobis 
aut metalla aut portus sunt, quibus exercendis14  

  
                                                           
1
 verber, -eris n.  zweepslag 

2
 contumelia  smadelijke behandeling 

3
 conterere 3  afmatten, verbruiken 

4
 mancipium  slaaf (metonymia: eigendomsrecht) 

5
 semel   eenmaal 

6
 venire, veneo  verkocht worden 

7
 cotidie   dagelijks 

8
 pascere  3  voeden 

9
 quisque + superlativus juist de ..sten 

10
 ludibrium  voorwerp van spot; hier dat.finalis 

11
 famulatus 4  dienstbaarheid, slavernij 

12
 vilis   goedkoop 

13
 excidium  vernietiging 

14
 exercere 2  exploiteren 
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smadelijke behandelingen.  Slaven, die geboren zijn voor 
de savernij, worden éénmaal verkocht en worden zelfs 
door hun meesters gevoed: Britannia koopt dagelijks zijn 
slavernij en voedt die dagelijks. En zoals in een 
huishouden juist de nieuwste slaven ook voor hun 
medeslaven tot voorwerp van spot zijn, zo proberen zij  
ons in deze oude slavernij van de wereld als nieuwe en 
goedkope slaven te krijgen met als bedoeling ons te 
vernietigen; en niet immers hebben wij akkervelden of 
mijnen of havens om ons voor de exploitatie daarvan te  
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reservemur1. virtus porro2 ac ferocia subiectorum3 
ingrata imperantibus; et longinquitas4 ac secretum 
ipsum quo tutius, eo suspectius. Ita sublata spe 
veniae5 tandem sumite animum, tam6 quibus salus 
quam quibus gloria carissima est. Brigantes7 femina 
duce exurere coloniam, expugnare castra; ac nisi 
felicitas in socordiam8 vertisset, exuere9 iugum 
potuere: nos integri et indomiti et in libertatem, non 
in paenitentiam10 laturi; primo statim  

  

                                                           
1
 reservare  bewaren, behouden 

2
 porro   verder 

3
 subiectus  onderworpen 

4
 longinquitas  het verwijderd zijn 

5
 venia   vergiffenis 

6
 tam .. quam  evenzeer … als 

7
 zie cap. 17 

8
 socordia  slapheid, achteloosheid 

9
 exuere 3  uittrekken, afleggen 

10
 paenitentia  berouw 
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behouden. Verder is dapperheid en woestheid van wie 
onderworpen is onaangenaam voor wie beveelt; hoe 
veiliger de grote afstand en  de afgescheiden ligging zelf 
zijn, des te verdachter zijn die ook. Zo moeten jullie, nu 
de hoop op vergiffenis weg is, eindelijk moed vatten, 
jullie aan wie niet alleen de redding maar ook de roem 
zeer dierbaar is. De Brigantes hebben onder leiding van 
een vrouw een colonia verbrand, een kamp veroverd en 
als niet hun voorspoed hen tot laksheid had gebracht, 
hadden ze het juk kunnen afwerpen: wij zijn onaangetast 
en ongetemd en wij staan op het punt de wapens te 
dragen voor de vrijheid niet om bestraft te worden. 



155 

 

congressu1 ostendamus, quos sibi Caledonia viros 
seposuerit2. 

[32] "An eandem Romanis in bello virtutem quam in 
pace lasciviam3 adesse creditis? Nostris illi 
dissensionibus4 ac discordiis5 clari vitia hostium in 
gloriam exercitus sui vertunt6; quem contractum ex 
diversissimis7 gentibus ut secundae res8 tenent, ita 
adversae dissolvent9: nisi si Gallos et Germanos et 
(pudet10 dictu11) Britannorum plerosque, licet12  

                                                           
1
 congressus 4  samentreffen 

2
 seponere 3, -posui apart zetten 

3
 lascivia   uitgelatenheid 

4
 dissensio  onenigheid 

5
 discordia  tweedracht 

6
 vertere 3 in + acc. veranderen in 

7
 diversus  verschillend 

8
 secundae res pl.  voorspoed 

9
 dissolvere 3  ontbinden 

10
 pudet (me)  ik schaam me 

11
 dictu supinum II om te .. 

12
 licet + coni.  ookal 



156 

 

Laten wij onmiddellijk bij het eerste treffen tonen, welke 
mannen Caledonia voor zich apart heeft gezet. 
 
32. Of geloven jullie dat bij de Romeinen in de oorlog 
dezelfde moed aanwezig is als dat in vrede bij hen 
uitgelatenheid is? Zij zijn beroemd door onze 
onenigheden en tweedracht: ze veranderen de fouten 
van de vijanden in roem van het eigen leger; en dit leger, 
samengesteld uit de meest verscheiden volkeren, wordt 
wel door voorspoed bijeen gehouden, maar tegenslag zal 
het uiteen doen gaan: tenzij als jullie denken, dat de 
Galliërs en Germanen en (ik schaam me het te zeggen) 
de meesten van de Britanni, ookal passen ze hun bloed  
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dominationi alienae sanguinem commodent1, diutius 
tamen hostis quam servos, fide et adfectu2 teneri 
putatis. Metus ac terror sunt infirma vincla caritatis; 
quae ubi removeris, qui timere desierint, odisse 
incipient. Omnia victoriae incitamenta3 pro nobis 
sunt: nullae Romanos coniuges accendunt4, nulli 
parentes fugam exprobraturi5 sunt; aut nulla 
plerisque patria aut alia est. Paucos numero, trepidos 
ignorantia6, caelum ipsum ac mare et silvas, ignota 
omnia circumspectantis7, clausos quodam modo ac 
vinctos8 di9 nobis tradiderunt. Ne terreat vanus10  

                                                           
1
 commodare + dat. ter beschikking stellen aan, aanpassen aan 

2
 affectus 4  genegenheid 

3
 incitamentum  prikkel 

4
 accendere 3  aanvuren 

5
 exprobrare  verwijten 

6
 ignorantia  onwetendheid 

7
 circumspectare  om zich heen zien 

8
 vincire, vinxi, vinctus boeien 

9
 = dei 

10
 vanus   ijdel, niets betekenend 
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aan de heerschappij van een ander aan , langer evenwel 
vijanden dan slaven, tegengehouden worden door trouw 
en genegenheid. Angst en schrik zijn zwakke 
liefdesbanden. Zodra je die hebt verwijderd, zullen 
degenen, die opgehouden zijn bang te zijn, beginnen te 
haten. Alle prikkels voor de overwinning staan aan onze 
kant: geen echtgenotes ontvlammen de Romeinen, geen 
ouders gaan de vlucht verwijten; de meesten hebben of 
geen vaderland of een ander. De goden hebben ons 
weinigen in getal overgeleverd, mensen die bang zijn 
door onwetendheid, die louter onbekende dingen om 
zich heen zien (het klimaat zelf en de zee en de bossen), 
die op een bepaalde wijze opgesloten en geboeid zijn.  
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aspectus et auri fulgor1 atque argenti, quod neque 
tegit neque vulnerat. In ipsa hostium acie 
inveniemus nostras manus: adgnoscent2 Britanni 
suam causam, recordabuntur3 Galli priorem 
libertatem, tam deserent illos ceteri Germani quam 
nuper Usipi4 reliquerunt. Nec quicquam ultra 
formidinis5: vacua castella6, senum coloniae7, inter 
male parentis8 et iniuste imperantis aegra municipia9 
et discordantia10. Hic dux, hic exercitus: ibi tributa et 
metalla et ceterae servientium poenae, quas in 
aeternum11 perferre aut statim ulcisci1 in2 hoc campo  

                                                           
1
 fulgor   schittering 

2
 adgnoscere 3  herkennen, zich realiseren 

3
 recordari  zich herinneren 

4
 zie cap. 28 

5
 formido  angst, schrikbeeld 

6
 castellum  fort 

7
 colonia   kolonie, nederzetting 

8
 acc.pl. ook imperantis 

9
 municipium  municipium, kleine stad met Romeins burgerrecht 

10
 discordare  onenigheid hebben 

11
 in aeternum   voor altijd 
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Laat niet een ijdele aanblik angst aanjagen en de 
schittering van goud en zilver, hetgeen noch beschermt 
noch verwondt. In de slaglinie van de vijanden zelf 
zullen wij onze handen vinden: de Britanni zullen zich 
hun zaak realiseren, de Galliërs zullen zich hun vroegere 
vrijheid herinneren, de overige Germanen zullen hen zo 
in de steek laten als de Usipi dat gedaan hebben. Verder 
zijn er geen redenen tot angst: lege forten, coloniae van 
oudjes en steden, die ziek en tweedrachtig zijn te 
midden van mensen, die slecht gehoorzamen en mensen, 
die onrechtvaardige bevelen geven. Hier is de 
legeraanvoerder, hier het leger: daar belastingen en 
mijnen en de overige straffen van dienenden, dingen, 
waarvan de beslissing op dit veld ligt om ze tot in alle 
tijd te verdragen of onmiddellijk te wreken.  

                                                                                                                                              
1
 ulcisci   wreken 

2
 est in + abl.  de beslissing ligt op 



161 

 

est. Proinde1 ituri in aciem et maiores vestros et 
posteros2 cogitate.' 

[33] Excepere orationem alacres3, ut barbaris moris4, 
fremitu5 cantuque et clamoribus dissonis6. Iamque 
agmina et armorum fulgores7 audentissimi cuiusque 
procursu8; simul instruebatur acies, cum Agricola 
quamquam laetum et vix munimentis9 coercitum10 
militem accendendum adhuc ratus, ita disseruit11: 
'septimus annus est, commilitones, ex quo virtute et  

  

                                                           
1
 proinde  derhalve 

2
 posteri pl.  nageslacht 

3
 alacer   opgewonden, enthousiast 

4
 moris est +dat.  het is eigen aan 

5
 fremitus 4  gebrul 

6
 dissonus  disharmonisch 

7
 fulgor   schittering 

8
 procursus  vooruitrennen 

9
 munimentum  verschansing 

10
 coercere 2  beteugelen, bedwingen 

11
 disserere 3, -serui betogen 
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Daarom moeten jullie, die nu jullie op het punt staan 
naar het slagveld te gaan, zowel aan jullie voorouders als 
aan jullie nageslacht denken.” 
 
33. Enthousiast hebben ze de rede ontvangen, zoals 
eigen is aan barbaren, met gebrul en gezang en 
disharmonische kreten. Reeds waren er kolonnes en was 
er het geschitter van wapens, doordat juist de grootste 
durfals vooruit renden; tegelijk was men een slaglinie 
aan het opstellen, toen Agricola toch nog meende, dat de 
soldaten, hoewel ze opgewekt waren en met moeite 
binnen de verschansingen gehouden waren, aangevuurd 
moesten worden en hij als volgt betoogde: “Het is het 
zevende jaar, medesoldaten, sinds jullie met dapperheid 
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auspiciis1 imperii Romani, fide atque opera vestra 
Britanniam vicistis. Tot expeditionibus, tot proeliis, 
seu fortitudine adversus hostis2 seu patientia3 ac 
labore paene adversus ipsam rerum naturam opus4 
fuit, neque me militum neque vos ducis paenituit5. 
Ergo egressi, ego veterum legatorum, vos priorum 
exercituum terminos, finem Britanniae non fama nec 
rumore, sed castris et armis tenemus: inventa 
Britannia et subacta6. Equidem saepe in agmine, cum 
vos paludes montesve et flumina fatigarent7, 
fortissimi cuiusque voces audiebam: "quando 
dabitur hostis, quando in manus [veniet]?" Veniunt,  

  

                                                           
1
 auspicium   omen, voorteken, opperbevel 

2
 = hostes 

3
 patientia   duldzaamheid 

4
 opus est + abl.   iets is nodig 

5
 paenitet me + gen. ik heb spijt van, ik ben ontevreden met, ik heb 

berouw over, ik erger me aan 
6
 subigere 3   onderwerpen 

7
 fatigare   afmatten 
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en de auspiciën van het Romeinse bevelsgezag, met 
trouw en jullie inspanning Britannia hebben 
overwonnen. Zo veel veldtochten, zo veel gevechten, 
hetzij dapperheid jegens de vijanden hetzij 
duldzaamheid en inspanning bijna tegen de natuur der 
dingen zelf is nodig geweest en niet ben ik ontevreden 
geweest over mijn soldaten en niet jullie over jullie 
aanvoerder. Dus nadat wij grenzen overschreden 
hebben, ik die van oude gouverneurs, jullie die van de 
vorige legers, kennen wij de grens van Britannia, niet 
door het verhaal en niet door het gerucht, maar door een 
kamp en wapens: Britannia is gevonden en 
onderworpen. Ik voor mij hoorde vaak op mars, toen 
jullie afgemat werden door moerassen of bergen en 
rivieren, van juist de dappersten van jullie de volgende 
uitspraken: “Wanneer zal de vijand gegeven worden, 
wanneer zal hij een handgemeen met ons aangaan?” 
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e latebris1 suis extrusi2, et vota virtusque in aperto3, 
omniaque prona4 victoribus atque eadem victis 
adversa. Nam ut superasse tantum itineris, evasisse 
silvas, transisse aestuaria5 pulchrum ac decorum6 in 
frontem7, ita fugientibus periculosissima quae hodie 
prosperrima8 sunt; neque enim nobis aut locorum 
eadem notitia aut commeatuum9 eadem 
abundantia10, sed manus et arma et in his11 omnia12. 
Quod ad me attinet13, iam pridem mihi decretum14  

                                                           
1
 latebrae   schuilplaats 

2
 extrudere 3, -trusus  wegstoten 

3
 apertus   open 

4
 pronus    gemakkelijk, gunstig voor 

5
 aestuarium   lagune   

6
 decorus   sierlijk, bekoorlijk, eervol 

7
 frons, frontis   voorkant, eerste linie 

8
 prosper   gunstig 

9
 commeatus 4   proviand 

10
 abundantia   overvloed 

11
 sc. his rebus 

12
 omnis    louter, alleen 

13
 attinere ad + acc.   betrekking hebben op 

14
 decernere 3,. –crevi, -cretus besluiten 
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Ze komen, uit hun eigen schuilplaatsen verdreven en 
jullie wensen en moed hebben vrij spel, en alles is 
gunstig voor de winnaars en hetzelfde is nadelig voor de 
overwonnenen. Want weliswaar is het feit, dat wij zo’n 
grote tocht hebben afgelegd, aan de bossen ontsnapt zijn 
en lagunes overgestoken zijn, mooi en siert  dat zolang 
we voorwaarts gaan, maar als we vluchten is dát uiterst 
gevaarlijk, wat vandaag zeer gunstig is; en niet immers 
hebben wij hetzij dezelfde kennis van het gebied hetzij 
dezelfde overvloed aan proviand, maar wel handen en 
wapens en in deze situatie is dat alles. Wat mij betreft,   
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est neque exercitus neque ducis terga tuta esse. 
Proinde1 et honesta mors turpi vita potior2, et 
incolumitas3 ac decus eodem loco sita sunt; nec 
inglorium4 fuerit in ipso terrarum ac naturae fine 
cecidisse. 

[34] "Si novae gentes atque ignota acies constitisset, 
aliorum exercituum exemplis vos hortarer: nunc 
vestra decora5 recensete6, vestros oculos interrogate. 
Hi sunt, quos proximo anno unam legionem furto7 
noctis adgressos clamore debellastis8; hi ceterorum 
Britannorum fugacissimi9 ideoque tam diu  

  

                                                           
1
 proinde  derhalve 

2
 potior   verkieslijker 

3
 incolumitas  ongeschondenheid 

4
 inglorious  zonder roem 

5
 decus, -oris  onderscheiding, decoratie, roemvolle daad 

6
 recensere 2   opnieuw monsteren 

7
 furtum   diefstal ,heimelijk actie, verrassingsaanval 

8
 debellare  verslaan in de strijd 

9
 fugax   snel vluchtend 
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reeds lang is door mij besloten dat noch van het leger 
noch van de leider de rug veilig is. Daarom is en een 
eerzame dood verkieslijker dan een schandelijk leven en 
ongeschondenheid en eer gaan hand in hand; en het zal 
wel niet roemloos zijn juist op de grens van de aarde en 
de wereld gevallen te zijn. 
 
34. “Als ongekende volkeren en een onbekende slaglinie 
aangetreden zouden zijn, dan zou ik jullie met de 
voorbeelden van andere legers aansporen: nu moeten 
jullie naar jullie eigen onderscheidingstekens kijken en 
ondervraagt jullie eigen ogen. Dit zijn de lieden, die 
jullie in het afgelopen jaar, toen zij met een nachtelijke 
verrassingsaanval één legioen hadden aangevallen, met 
geschreeuw verslagen hebben; zij hier slaan het snelst op 
de vlucht van de overige Britanni en daarom  
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superstites1. Quo modo2 silvas saltusque 
penetrantibus3 fortissimum quodque4 animal contra 
ruere5, pavida et inertia6 ipso agminis sono 
pellebantur, sic acerrimi Britannorum iam pridem 
ceciderunt, reliquus est numerus ignavorum et 
metuentium. Quos quod tandem invenistis, non 
restiterunt, sed deprehensi sunt; novissimae7 res et 
extremus metus torpore8 defixere9 aciem in his10 
vestigiis, in quibus pulchram et spectabilem 
victoriam ederetis11. Transigite cum1 expeditionibus, 
imponite quinquaginta annis magnum diem,  

                                                           
1
 superstes, -stitis  overlevend 

2
 quo modo  zoals 

3
 penetrare  doordringen; 

4
 superlativus + quisque  juist de … sten 

5
 contra ruere 3 + dat.  tegemoet rennen aan 

6
 iners   zwak 

7
 novissimus  uiterst, laatste, ergste 

8
 torpor   verstijving 

9
 defigere 3 in + abl. vasthechten 

10
 hic   deze, zulke 

11
 edere 3  uitgeven, voortbrengen, behalen 
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overleven ze zo lang. Zoals juist de dapperste dieren 

jullie tegemoet stormden toen jullie hun bossen en 

wouddalen binnendrongen en de bange en laffe beesten 

juist door het geluid van de kolonne verdreven werden, 

zo zijn allang de felsten van de Britanni gevallen en 

resteert er een aantal lafaards en bangerikken. En wat 

betreft het feit, dat jullie hen eindelijk gevonden hebben, 

ze hebben geen halt gehouden, maar ze zijn 

tegengehouden. Hun uitzichtloze positie en uiterste 

angst hebben hen door verstijving in hen in deze 

voetsporen/ter plekke vastgenageld doen stilstaan, 

zodat jullie hier een mooie en opvallende overwinning 

zouden behalen. Maakt einde aan de veldtochten, 

bekroont veertig jaren met een grote dag,  

                                                                                                                                              
1
 transigere 3 cum + abl. een einde maken aan 
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adprobate1 rei publicae numquam exercitui 
imputari2 potuisse aut moras belli aut causas 
rebellandi3.' 

[35] Et adloquente adhuc Agricola militum ardor 
eminebat4, et finem orationis ingens alacritas5 
consecuta est, statimque ad arma discursum6. 
Instinctos7 ruentisque ita disposuit, ut peditum 
auxilia, quae octo milium erant, mediam aciem 
firmarent, equitum tria milia cornibus 
adfunderentur8. Legiones pro vallo stetere, ingens 
victoriae decus citra9 Romanum sanguinem bellandi,  

                                                           
1
 adprobare  bewijzen 

2
 imputare + dat.  in rekening brengen 

3
 rebellare  de oorlog hervatten, weerstand bieden 

4
 eminere 2   uitblinken, zichtbaar worden 

5
 alacritas  opgewektheid, vurigheid 

6
 discurrere 3, discurri, discursum alle kanten op  rennen 

7
 instinguere 3  aanvuren, opruien 

8
 adfundere 3 + dat. zetten bij 

9
 citra + acc.  zonder 
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bewijst voor de staat, dat nooit het leger uitstel van de 
oorlog of oorzaken van het in opstand komen 
aangerekend hebben kunnen worden.” 
 
35. En terwijl Agricola nog het leger toesprak, werd het 
vurige enthousiasme van het leger duidelijk en het eind 
van de rede is begeleid door een enorme vurigheid en 
onmiddellijk is men uiteen gerend naar de wapens. Hij 
heeft hen, die opgeruid waren en voortstormden, zo 
opgesteld, dat de infanteriehulptroepen, die uit 8000 
man bestonden, het centrum van de linie versterkten en 
dat 3000 ruiters bij de vleugels werden gezet. De 
legioenen stonden voor de wal, voor de overwinning een 
geweldig sieraad, als men zonder Romeins bloed vocht 
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et auxilium, si pellerentur. Britannorum acies in 
speciem1 simul ac terrorem editioribus locis2 
constiterat ita, ut primum agmen in aequo3, ceteri 
per adclive4 iugum5 conexi6 velut insurgerent7; 
media campi covinnarius8 eques strepitu ac discursu 
complebat. Tum Agricola superante9 hostium 
multitudine veritus, ne in frontem simul et latera 
suorum pugnaretur, diductis10 ordinibus, 
quamquam porrectior11 acies futura erat et 
arcessendas12 plerique legiones admonebant,  

                                                           
1
 species   uiterlijk vertoon 

2
 editus   hoog 

3
 aequum  gelijk niveau, gelijke positie 

4
 acclivis   schuin oplopend 

5
 iugum   bergrug, hoogte 

6
 conectere 3  verbinden 

7
 insurgere 3  zich verheffen 

8
 covinnarius  strijder op een zeiswagen 

9
 superare  groter zijn 

10
 diducere 3  naar beide kanten verdelen 

11
 porrectus  uitgestrekt 

12
 arcessere 3  laten komen 
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en hulp, als ze verdreven zouden worden. De slaglinie 

der Britanni was om indruk te maken en angst aan te 

jagen op hogere plaatsen aangetreden en wel zo, dat de 

voorhoede op gelijk niveau was, de overigen, over een 

oplopende hoogte verbonden, zich als het ware 

verhieven; ruiters op strijdwagens vulden het midden 

van het veld met kabaal en door uit elkaar te draven. 

Omdat het aantal van de vijanden de overhand had, was 

Agricola bang, dat de strijd aangebonden zou worden 

met de voorkant en de vleugels van zijn manschappen; 

hij verdeelde de gelederen naar beide kanten, hoewel de 

linie dan uitgestrekter zou zijn en zeer velen hem 

waarschuwden, dat de legioenen ontboden moesten 

worden.  
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promptior1 in spem et firmus adversis2, dimisso equo 
pedes3 ante vexilla4 constitit. 

[36] Ac primo congressu eminus5 certabatur; 
simulque6 constantia, simul arte Britanni ingentibus 
gladiis et brevibus caetris7 missilia8 nostrorum vitare 
vel excutere9, atque ipsi magnam vim telorum 
superfundere10, donec Agricola quattuor Batavorum 
cohortis ac Tungrorum11 duas cohortatus1 est, ut rem  

                                                           
1
 promptus in + acc. genegen tot 

2
 adversae (res)  tegenslag 

3
 pedes   infanterie 

4
 vexillum  vaandel 

5
 eminus adv.  op afstand 

6
 simul .. simul ..  niet alleen …, maar ook .. 

7
 caetra   (klein leren) schild 

8
 missile n.  projectiel 

9
 excutere 5  wegstoten 

10
 superfundere 3  uitstorten 

11
 De Tungri waren een Germaanse volksstam uit de oudheid in Gallia Belgica. 

Na het uitmoorden door Julius Caesar van de Eburonen vestigden zij zich rond 

het huidige Tongeren, het vroegere woongebied van de Eburonen. Dit gebeurde 
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Daarna -meer genegen tot hoop en sterk in tegenspoed- 

ging hij te voet voor de vaandels staan na zijn paard te 

hebben laten gaan. 

36. En bij het eerste treffen werd er op afstand 

gevochten. En niet alleen met standvastigheid, maar ook 

met tactiek vermeden de Britanni met geweldige 

zwaarden en kleine schilden de projectielen der onzen of 

zij weerden die af en zijzelf stortten een grote 

hoeveelheid projectielen uit, totdat Agricola vier 

cohorten Bataven en twee der Tungri aangespoord heeft,  

                                                                                                                                              

ten tijde van keizer Augustus. Oorspronkelijk kwam de stam van over de Rijn. 

Volgens Tacitus was het de eerste Germaanse stam die de rivier overstak 
1
 cohortari  aansporen 
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ad mucrones1 ac manus adducerent; quod et ipsis 
vetustate2 militiae3 exercitatum4 et hostibus inhabile5 
[parva scuta et enormis gladios gerentibus]; nam 
Britannorum gladii sine mucrone complexum6 
armorum et in arto7 pugnam non tolerabant. Igitur ut 
Batavi miscere ictus8, ferire9 umbonibus10, ora 
fodere11, et stratis12 qui in aequo adstiterant, erigere13 

                                                           
1
 mucro   zwaardpunt, zwaard 

2
 vetustas, -atis  oudheid, routine 

3
 militia   krijgsdienst 

4
 exercitare  trainen 

5
 inhabilis  onhandelbaar, onbekwaam, ongeschikt 

6
 complexus  het bijeenbrengen, kluwen 

7
 artus   smal; artum: kleine ruimte 

8
 ictus 4   slag 

9
 ferire   slaan, stoten 

10
 umbo   schildknop 

11
 fodere 5  doorboren 

12
 sternere 3, stravi, stratus neerslaan; abl.abs. 

13
 erigere 3  naar boven laten oprukken 
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in collis aciem coepere, ceterae cohortes aemulatione1 
et impetu2 conisae3 proximos quosque  

om de strijd tot zwaarden en handen te brengen;  zowel 
hadden zij zich hierin door de lange tijd van hun dienst 
getraind als ook was dit niets voor de vijand [omdat zij 
kleine schilden en enorme zwaarden droegen];  want de 
puntloze zwaarden van de Britanni waren niet geschikt 
voor een wirwar en gevecht op de vierkante meter. Dus 
zodra de Bataven begonnen waren slagen uit te wisselen, 
met de schildknoppen te duwen, de gezichten te 
doorboren en zij nadat degenen, die op het zelfde niveau 
zich gepositioneerd hadden, geveld waren, begonnen 
waren de slaglinies tegen de heuvels op te ontplooien, 
hieuwen de overige cohorten, terwijl zij zich schrap 
zetten uit wedijver en geestdrift, juist de mensen neer, 
die het dichtst in de buurt waren; en zeer velen werden  

                                                           
1
 aemulatio  wedijver 

2
 impetus 4  geestdrift 

3
 conitor, conisus  zich schrap zetten 
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caedere: ac plerique semineces1 aut integri2 
festinatione3 victoriae relinquebantur. Interim 
equitum turmae4, [ut] fugere covinnarii, peditum se 
proelio miscuere5. Et quamquam recentem terrorem 
intulerant, densis tamen hostium agminibus et 
inaequalibus6 locis haerebant7; minimeque aequa 
nostris iam pugnae facies erat, cum aegre8 clivo 
instantes9 simul equorum corporibus impellerentur; 
ac saepe vagi10 currus, exterriti sine rectoribus equi, 
ut quemque formido11 tulerat, transversos1 aut 
obvios incursabant2. 

                                                           
1
 seminex  halfdood 

2
 integer   ongeschonden 

3
 festinatio  bespoedigen 

4
 turma   ruiteradeling 

5
 se miscere 2 + abl. zich inlaten met 

6
 inaequalis  ongelijk 

7
 haerere 2 + dat.  kleven aan, stranden in 

8
 aegre adv.  met moeite 

9
 instare + abl.  blijven staan op 

10
 vagus   dolend 

11
 formido  angst 
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halfdood , of ongeschonden door het bespoedigen van 
de overwinning achtergelaten. Intussen mengden zich 
ruitereskadrons, zodra de wagenstrijders gevlucht 
waren, in de strijd van de infanteristen. En hoewel zij 
nieuwe angst hadden veroorzaakt, strandden zij toch in 
de dichte drommen vijanden en op ongelijke plaatsen; en 
voor de onzen zag de strijd er niet meer gelijk uit, omdat 
zij met moeite bleven staan op een helling en tegelijk 
door de paardenlijven werden voortgeduwd; en dikwijls 
stormden dolende wagens en paarden verschrikt zonder 
menners af op de mensen van de zijkant of van de 
voorkant, al naar gelang angst ieder naar hen had 
gebracht.  

                                                                                                                                              
1
 transversus  schuin, dwars 

2
 incurso + acc.  afstormen op 
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[37] Et Britanni, qui adhuc pugnae expertes1 summa 
collium insederant et paucitatem nostrorum vacui2 
spernebant, degredi paulatim et circumire terga 
vincentium coeperant, ni id ipsum veritus Agricola 
quattuor equitum alas3, ad subita belli retentas4, 
venientibus opposuisset, quantoque ferocius 
adcucurrerant, tanto acrius pulsos in fugam 
disiecisset. Ita consilium Britannorum in ipsos 
versum, transvectaeque5 praecepto6 ducis a fronte 
pugnantium alae aversam7 hostium aciem invasere. 
Tum vero patentibus locis grande et atrox 
spectaculum: sequi, vulnerare, capere, atque eosdem 
oblatis8 aliis trucidare1. Iam hostium, prout2 cuique  

                                                           
1
 gen. + expers  verstoken van, zonder 

2
 vacuus   vrij, onbezet 

3
 ala   ruiterafdeling 

4
 retinere 2, -tinui, -tentus terughouden 

5
 transvehi  voorbijrijden 

6
 praeceptum  bevel 

7
 aversus  afgewend 

8
 offerri   zich vertonen, verschijnen 
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37. En de Britanni, die nog zonder strijd zich boven op 
de heuvels hadden neergelaten en die ledig het geringe 
aantal der onzen verachtten, waren begonnen geleidelijk 
af te dalen en rond de achterkant van de winnenden te 
trekken, als niet Agricola, juist uit angst hiervoor, vier 
ruiterafdelingen, die achter gehouden waren voor 
onverwachte oorlogswendingen, de komenden in de 
weg zou hebben gesteld en als hij niet, hoe woester ze 
waren komen aanrennen, des te feller hen, teruggeslagen 
op de vlucht, uiteen zou hebben geworpen. Zo is het 
plan van de Britanni tegen henzelf gekeerd en op bevel 
van de generaal zijn ruiterafdelingen aan de voorkant 
voorbijgereden en hebben een aanval gedaan op de linie 
van de vijanden, die afgewend was. Toen was er echter 
op open gebied een groots en gruwelijk schouwspel: 
volgen, verwonden, gevangen nemen en dezelfden 
afmaken, wanneer anderen verschenen waren.   

                                                                                                                                              
1
 trucidare  neerhouwen 

2
 prout   alnaargelang 
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ingenium erat, catervae1 armatorum paucioribus 
terga praestare, quidam inermes2 ultro3 ruere4 ac se 
morti offerre. Passim arma et corpora et laceri5 artus 
et cruenta humus; et aliquando etiam victis ira 
virtusque. Nam postquam silvis adpropinquaverunt, 
primos sequentium incautos6 collecti et locorum 
gnari7 circumveniebant. Quod ni frequens8 ubique 
Agricola validas et expeditas9 cohortis indaginis10 
modo et, sicubi11 artiora12 erant, partem equitum  

  

                                                           
1
 caterva  groep, schare 

2
 inermis  ongewapend 

3
 ultro  zelfs, onvrijwillig 

4
 ruere 3  stormen 

5
 lacer  verminkt 

6
 incautus onvoorzichtig 

7
 gen. + gnarus  bekend met 

8
 frequens vaak aanwezig 

9
 expeditus gevechtsklaar 

10
 indigo  omsingeling, klopjacht 

11
 sicubi  als ergens 

12
 artus  smal 
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Op dit momnet, alnaargelang ieders karakter was, gaven 
hordes vijanden, hun rug prijs aan minder gewapenden, 
stormden sommigen ongewapend uit eigen beweging er 
opaf en boden zich de dood aan. Wijd en zijd lagen 
wapens en lijken en verminkte ledematen en was de 
grond bloedig; en soms hadden ook de overwonnen 
moed en woede. Want nadat ze de bossen genaderd 
waren, omsingelden zij na zich verzameld te hebben de 
eersten der achtervolgers, die onvoorzichtig waren en 
het gebied niet kenden. Maar als Agricola niet, dikwijls 
overal aanwezig, bevolen had, dat krachtige en 
slagvaardige cohorten bij wijze van klopjacht en, als het 
ergens te smal was, een deel van de ruiterij  
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dimissis equis, simul rariores1 silvas equitem 
persultare2 iussisset, acceptum aliquod vulnus3 per 
nimiam fiduciam foret. Ceterum ubi compositos 
firmis ordinibus sequi rursus videre, in fugam versi, 
non agminibus, ut prius, nec alius alium 
respectantes4: rari5 et vitabundi6 in vicem7 longinqua 
atque avia petiere. Finis sequendi nox et satietas8 
fuit. Caesa hostium ad9 decem milia: nostrorum 
trecenti sexaginta cecidere, in quis Aulus Atticus 
praefectus cohortis, iuvenili ardore et ferocia equi 
hostibus inlatus10. 

                                                           
1
 rarus   niet dicht opeen, open 

2
 persultare  zwerven door 

3
 vulnus n.  wond, nederlaag 

4
 respectare  omkijken naar 

5
 rarus   verspreid 

6
 vitabundus  een omtrekkende beweging makend 

7
 in vicem   om beurten, ieder voor zich 

8
 satietas  verzadiging 

9
 ad bij getal  ongeveer 

10
 inferri + dat.  afstormen op 
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na de paarden te hebben laten gaan en tegelijkertijd de 
ruiterij de bossen, die minder dicht waren, doorkruisten, 
dan zou een wond door te groot vertrouwen opgelopen 
zijn. Maar zodra ze gezien hadden, dat ze weer in vaste 
gelederen volgden, sloegen ze op de vlucht, niet in 
groepen, zoals voorheen en zonder dat men naar elkaar 
omkeek. Verspreid en een omtrekkende beweging 
makend hebben ze ieder voor zich geprobeerd 
verafgelegen en onbetreden gebieden te bereiken. Het 
eind van de jacht was de nacht en de verzadiging. 
Neergehouwen zijn ongeveer 10.000 vijanden: van de 
onzen zijn 360 gesneuveld, onder wie Aulus Atticus een 
commandant van een cohort, toen hij zich uit jeugdig 
vuur en door de woestheid van zijn paard in de vijanden 
had gestort.  
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[38] Et nox quidem gaudio praedaque laeta 
victoribus: Britanni palantes1 mixto virorum 
mulierumque ploratu2 trahere vulneratos, vocare 
integros, deserere domos ac per iram ultro3 
incendere, eligere latebras4 et statim relinquere; 
miscere in vicem consilia aliqua, dein separare; 
aliquando frangi aspectu pignorum5 suorum, saepius 
concitari6. Satisque constabat saevisse quosdam in 
coniuges ac liberos, tamquam misererentur7. 
Proximus dies faciem victoriae latius8 aperuit: 
vastum9 ubique silentium, secreti colles, fumantia10  

                                                           
1
 palari   zich verspreiden, rondzwerven 

2
 ploratus 4  gehuil 

3
 ultro   zelfs 

4
 latebra   schuilplaats 

5
 pignus, oris  onderpand; pl. dierbaren 

6
 concitare  aanvuren 

7
 misereri  medelijden hebben 

8
 late adv.  wijd en zijd 

9
 vastus   verlaten, woest, enorm 

10
 fumare  roken 
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38. En de nacht was in ieder geval door vreugde en buit 
vrolijk voor de winnaars: de Britanni zwierven rond, 
terwijl geween van mannnen en vrouwen door elkaar 
klonk, ze trokken gewonden mee, riepen ongedeerden, 
verlieten hun huizen en staken die zelfs in woede in 
brand, kozen schuilplaatsen uit en verlieten die weer 
onmiddellijk; onderling smeedden ze enige plannen 
samen, maar scheidden die daarna weer; soms werden 
ze gebroken door de aanblik van hun dierbaren, vaker 
aangevuurd. Het stond voldoende vast dat sommigen de 
hand geslagen hebben aan hun vrouwen en kinderen, 
alsof ze medelijden hadden met hen. De eerst volgende 
dag liet over een breder gebied zien hoe de overwinning 
er uitzag: overal een enorme stilte, afgelegen heuvels, in 
de verte rokende huizen niemand, die aan de   
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procul tecta, nemo exploratoribus obvius1. Quibus in 
omnem partem dimissis, ubi incerta fugae vestigia 
neque usquam conglobari2 hostis compertum3 (et 
exacta4 iam aestate spargi5 bellum nequibat6), in finis 
Borestorum7 exercitum deducit. Ibi acceptis 
obsidibus8, praefecto classis circumvehi Britanniam 
praecipit9. Datae ad id vires, et praecesserat10 terror. 
Ipse peditem atque equites lento11 itinere12, quo 
novarum gentium animi ipsa transitus13 mora  

                                                           
1
 obvius + dat.  tegemoet 

2
 conglobare  samenballen 

3
 comperire  vernemen 

4
 exigere 3, -e-actus voltooien 

5
 spargere 3  verspreiden, nu eens hier en dan weer daar voeren 

6
 nequire  niet kunnen 

7
 Boresti: volk in het zuiden van Schotland, alleen uit Tacitus bekend 

8
 obses, -sidis  gijzelaar 

9
 praecipere 5  opdragen 

10
 praecedere  vooruitgaan 

11
 lentus   traag 

12
 iter, itineris  mars 

13
 transitus  overtocht 
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verspieders tegemoet kwam. Toen die iedere kant op 
uiteen gestuurd waren, leidde hij, zodra vernomen was 
dat er onzekere sporen van vlucht waren en de vijand 
zich nergens verzamelde (en omdat de zomer al voorbij 
was, kon de oorlog niet nu eens hier en dan weer daar 
gevoerd worden) het leger weg naar het gebied der 
Boresti. Toen hij daar gijzelaars gekregen had, beval hij 
aan de vlootcommandant rond Britannia te varen. 
Hiervoor zijn manschappen gegeven en het schrikbeeld 
(van zijn komst) was hem vooruit gegaan. Hij zelf bracht 
de infanterie en cavalerie op een trage mars, opdat 
daardoor de gemoederen van de nieuwe volkeren door 
het oponthoud van de overtocht verschrikt werden,  
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terrerentur, in hibernis1 locavit. Et simul classis 
secunda2 tempestate3 ac fama Trucculensem portum4 
tenuit5, unde6 proximo Britanniae latere7 praelecto8 
omni redierat. 

[39] Hunc rerum cursum9, quamquam nulla 
verborum iactantia10 epistulis Agricolae auctum, ut 
erat Domitiano moris11, fronte laetus, pectore anxius 
excepit12. Inerat conscientia13 derisui14 fuisse nuper  

                                                           
1
 hiberna n.pl.  winterkamp 

2
 secundus  gunstig 

3
 tempestas, -tatis weer 

4
 Trucculensis  van Trucculum; onbekende haven 

5
 tenere    houden, bereiken 

6
 Trek unde bij de abl. abs. 

7
 Bedoeld  is de oostkust. 

8
 praelegere 3  voorbij varen 

9
 cursus 4  ren, hier gang, loop 

10
 iactantia  gepoch 

11
 mihi moris est  ik heb de gewoonte 

12
 excipere 5  vernemen 

13
 conscientia  bewustzijn 

14
 derisus 4  spot; dat. finalis 
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onder in een winterkamp. En tegelijk koerste de vloot bij 
gunstig weer en gerucht naar de haven van Trucculum, 
waarheen hij, nadat hij vandaar de dichtstbijzijnde kust 
van Britannia voorbij was gevaren, was teruggekeerd. 
 
39. Deze gang der zaken heeft Domitianus, hoewel het 
door geen gepoch van woorden in een brief van Agricola 
aangedikt was, blij van uiterlijk, bang van binnen, zoals 
zijn gewoonte was, vernomen. Daarbij kwam het feit, dat 
hij zich ervan bewust was, dat onlangs zijn ongegronde 
triomftocht bij terugkeer uit Germania tot voorwerp van  
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falsum e Germania triumphum1, emptis2 per 
commercia3, quorum habitus et crinis in captivorum 
speciem formarentur: at nunc veram magnamque 
victoriam tot milibus hostium caesis ingenti fama 
celebrari4. Id sibi maxime formidolosum5, privati6 
hominis nomen supra principem attolli: frustra 
studia7 fori et civilium artium8 decus in silentium 
acta9, si militarem gloriam alius occuparet; cetera 
utcumque10 facilius dissimulari1, ducis boni  

                                                           
1
 In 83 na Chr. was Domitianus uit Germania teruggekeerd na de oorlog tegen de 

Chatten en volgens Tacitus zou hij ten onrechte een triumphus gehouden hebben. 

Echter, Domitianus heeft de Mainvlakte en het gebied van Wetterau onder de 

Romeinse macht gebracht. 
2
 subj. van de abl.abs. de bijzin met quorum. 

3
 commercium  handel 

4
 celebrare  vieren 

5
 formidolosus  angstaanjagend 

6
 privatus  ambteloos 

7
 studium toeleg; op het Forum Romanum speelden zich de rechts- en 

staatszaken af. 
8
 civiles artes  politieke vaardigheden 

9
 in silentium agere 3 monddood maken 

10
 utcumque  hoe dan ook, in ieder geval 
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spot geweest was, toen door handel mensen waren 

gekocht met als bedoeling, dat hun kleding en haren 

werden aangepast tot het uiterlijk van slaven: maar dat 

nu een echte en grote overwinning, omdat zoveel 

duizenden vijanden gedood waren, met geweldige roem 

werd gevierd. Dat dit hem vooral angst bezorgde, dat de 

naam van een ambteloos man boven de keizer verheven 

werd: dat tevergeefs toeleg op het forum en de 

onderscheiding van politieke vaardigheden de stilte in 

gedreven waren, als een ander krijgsroem verwierf; dat 

de rest in ieder geval gemakkelijker genegeerd werd, 

                                                                                                                                              
1
 dissimulare  negeren 
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imperatoriam virtutem esse. Talibus curis exercitus1, 
quodque saevae cogitationis indicium2 erat, secreto3 
suo satiatus, optimum in praesentia4 statuit5 
reponere odium, donec impetus6 famae et favor 
exercitus languesceret7: nam etiam tum Agricola 
Britanniam obtinebat. 

[40] Igitur triumphalia ornamenta8 et inlustris9 
statuae honorem et quidquid pro triumpho datur, 
multo verborum honore cumulata10, decerni in  

                                                           
1
 exercere  constant bezig houden 

2
 indicium  aanwijzing 

3
 secretum  afzondering, geheime gedachte 

4
 in praesentia  voor het moment 

5
 statuere 3  vinden 

6
 impetus 4  aandrang, enthousiasme 

7
 donec + coni. van doel totdat, opdat intussen 

8
 Sinds Augustus mocht alleen de keizer een triumphus houden en in de eerste eeuw na 

Chr. ook familieleden van de keizer. De ornamenta waren een lauwerkrans, een toga en 

tunica met goud bestikt en een bewerkte ivoren scepter. 
9
 inlustris  aanzienlijk, voortreffelijk 

10
 cumulare  opstapelen, overladen 
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dat de kwaliteit een goed generaal te zijn van de keizer 
was. Door zulke zorgen constant bezig gehouden en 
verzadigd door zijn eigen geheime gedachte, wat een 
aanwijzing was van zijn bloeddorstige gedachte, vond 
hij het voor het moment het beste zijn haat opzij te 
zetten, totdat het enthousiasme van Agricola’s reputatie 
en de gunst van het leger bedaarde: want ook toen was 
Agricola gouverneur van Britannia. 
 
40. Dus beval hij, dat tot de onderscheidingstekens van 
de triomf en de eer van een aanzienlijk beeld en alwat in 
plaats van een triomf gegeven wordt, vermeerderd met 
de grote eer van veel woorden, in de senaat besloten  



197 

 

senatu iubet addique insuper1 opinionem, Syriam 
provinciam Agricolae destinari2, vacuam tum morte 
Atili Rufi3 consularis et maioribus reservatam. 
Credidere plerique libertum ex secretioribus4 
ministeriis5 missum ad Agricolam codicillos6, quibus 
ei Syria dabatur, tulisse, cum eo praecepto7 ut, si in 
Britannia foret, traderentur; eumque libertum in ipso 
freto Oceani obvium8 Agricolae, ne appellato9 
quidem eo ad Domitianum remeasse10, sive verum 
istud, sive ex ingenio11 principis fictum12 ac  

                                                           
1
 insuper   bovendien 

2
 destinare  bestemmen 

3
 Atilius Rufus was tot 80 na Chr. gouverneur van Pannonia en daarna van Syria. 

4
 secretus  afgezonderd, geheim 

5
 ministerium  personeel 

6
 codicilli pl.  een brief (op schrijftafel) 

7
 praeceptum  voorschrift 

8
 obvius + dat.  tegemoet 

9
 appellare  aanspreken 

10
 remeare  terugkeren 

11
 ingenium  aard 

12
 fingere, finxi, fictus verzinnen 
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werd en dat bovendien daaraan de mening toegevoegd 
werd, dat Syria als provincia voor Agricola werd 
bestemd, Syria dat toen onbezet was door de dood van 
Atilius Rufus de oud consul en weggelegd was voor de 
groteren. Zeer velen hebben geloofd, dat een vrijgelatene 
van het geheimer personeel naar Agricola gestuurd was 
en een brief gebracht had met dit voorschrift, dat die 
gegeven werd, als hij in Britannia was; en dat deze 
vrijgelatene Agricola juist op de zeestraat van de Oceaan 
ontmoette, dat hij zonder hem zelfs aangesproken te 
hebben naar Domitianus was teruggekeerd, of dat nu 
waar is, of dat het op grond van het karakter van de 
keizer verzonnen en bedacht is.  
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compositum1 est. Tradiderat interim Agricola 
successori2 suo provinciam quietam tutamque. Ac ne 
notabilis3 celebritate4 et frequentia5 occurrentium 
introitus6 esset, vitato7 amicorum officio8 noctu in 
urbem, noctu in Palatium, ita ut praeceptum erat, 
venit; exceptusque brevi osculo et nullo sermone 
turbae servientium inmixtus9 est. Ceterum uti 
militare nomen10, grave inter otiosos11, aliis 
virtutibus temperaret12, tranquillitatem atque otium  

  

                                                           
1
 componere 3  verzinnen, bedenken 

2
 successor  opvolger, waarschijnlijk Sallustius Lucullus 

3
 notabilis  opmerkelijk 

4
 celebritas  levendigheid, drukte 

5
 frequentia  grote menigte 

6
 sc. in Rome 

7
 vitare   vermijden 

8
 officium  plichtpleging 

9
 inmiscere 2 + dat. zich laten mengen in 

10
 nomen  naam, waardigheid 

11
 otiosus  zonder publieke functie 

12
 temperare  in juiste verhouding mengen met 
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Agricola had intussen zijn provincia, terwijl die in rust 
en veilig was, aan zijn opvolger overhandigd. En opdat 
niet zijn intocht opvallend zou zijn door levendigheid en 
een grote menigte van mensen die hem tegemoet renden, 
heeft hij de plichtpleging van zijn vrienden vermeden en 
is hij daarom in de nacht de stad binnen, in de nacht het 
Palatium in gekomen, zoals voorgeschreven was; nadat 
hij ontvangen was met een vluchtige kus en zonder 
woord heeft hij zich onder de massa slaven begeven. 
Maar opdat hij zijn militaire waardigheid, die zwaar 
weegt onder mensen zonder ambt, in de juiste 
verhouding met andere deugden zou brengen, heeft hij 
volkomen van   
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penitus1 hausit2, cultu3 modicus, sermone facilis4, 
uno aut altero amicorum comitatus5, adeo ut 
plerique, quibus magnos viros per ambitionem6 
aestimare mos est, viso aspectoque Agricola 
quaererent7 famam, pauci interpretarentur8. 

[41] Crebro9 per eos dies apud Domitianum absens 
accusatus, absens absolutus10 est. Causa periculi non 
crimen ullum aut querela11 laesi12 cuiusquam, sed 
infensus13 virtutibus princeps et gloria viri ac 

                                                           
1
 penitus adv.   heel, volkomen 

2
 haurire, hausi, haustus putten, verzwelgen 

3
 cultus 4  verzorging, kleding, levenswijze 

4
 facilis + abl.  vriendelijk in 

5
 comitatus  vergezeld door 

6
 ambitio  gunstbejag, ijdelheid, ambitie 

7
 quaerere 3  een onderzoek instellen naar, informatie inwinnen naar 

8
 interpretari  een verklaring vinden voor 

9
 crebro   vaak 

10
 absolvere 3, -solvi, -solutus vrijspreken  

11
 querela  klacht 

12
 laedere, laesi, laesus kwetsen, beledigen 

13
 infensus + dat.  vijandig jegens 
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rust en nietsdoen genoten: hij was matig in verzorging, 
gemakkelijk in gesprek, door de een of ander van zijn 
vrienden vergezeld, zozeer, dat zeer velen, die de 
gewoonte hebben tegen grote mannen uit gunstbejag op 
te kijken, bij het zien en waarnemen van Agricola (een 
blijk van) zijn reputatie zochten, maar weinigen vonden 
er een verklaring voor. 
 
41. Dikwijls is in die dagen bij Domitianus zijn 
afwezigheid verontschuldigd en is hij geëxcuseerd. 
Oorzaak van gevaar was niet enige aanklacht of klacht 
van iemand, die gekwetst was, maar het feit dat de 
keizer vijandig was jegens deugden en de roem van een  
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pessimum inimicorum genus, laudantes. Et ea 
insecuta1 sunt rei publicae tempora, quae sileri 
Agricolam non sinerent: tot exercitus in Moesia 
Daciaque et Germania et Pannonia temeritate2 aut 
per ignaviam3 ducum amissi, tot militares viri cum 
tot cohortibus expugnati4 et capti; nec iam de limite5 
imperii et ripa, sed de hibernis6 legionum et 
possessione dubitatum. Ita cum damna damnis 
continuarentur7 atque omnis annus funeribus et 
cladibus insigniretur8, poscebatur ore vulgi dux 
Agricola, comparantibus cunctis vigorem9,  

  

                                                           
1
 insequor, -secutus overvallen, bereiken 

2
 temeritas, -tatis  roekeloosheid 

3
 ignavia   lafheid 

4
 expugnare  overwinnen 

5
 limes, limitis  grenslinie, grens 

6
 hiberna n.pl.  winterkwartier 

7
 continuare  voorzetten 

8
 insignire  onderscheiden, kenmerken 

9
 vigor   energie, inzet 
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man en mensen de iemand prezen, de ergste soort 
vijanden. En zulke tijden van de staat zijn aangebroken, 
dat zij het nauwelijks toestonden dat er niet over 
Agricola gesproken werd: zoveel legers zijn in Moesia en 
Dacia en Germania en Pannonia door roekeloosheid en 
lafheid van generaals verloren, zoveel officieren zijn met 
zoveel cohorten en al overwonnen en gevangen 
genomen; niet meer werd er getwijfeld over de grens van 

het rijk en de Donau-oever, 
maar over de 
winterkwartieren van de 
legioenen en het bezit 
getwijfeld. Dus toen verlies op 
verlies volgde en ieder jaar 
werd onderscheiden met 
ondergang en nederlagen, 
werd alsmaar door de mond 
van het volk Agricola als 
generaal geëist, omdat allen 

zijn inzet vergeleken, zijn standvastigheid en zijn  
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constantiam1 et expertum2 bellis animum cum 
inertia3 et formidine4 aliorum. Quibus sermonibus 
satis constat Domitiani quoque auris5 verberatas6, 
dum optimus quisque libertorum amore et fide, 
pessimi malignitate7 et livore8 pronum9 deterioribus 
principem extimulabant10. Sic Agricola simul suis 
virtutibus, simul vitiis aliorum in ipsam gloriam 
praeceps11 agebatur. 

[42] Aderat iam annus, quo proconsulatum Africae et  

  

                                                           
1
 constantia  standvastigheid 

2
 expertus + abl.  ervaren in 

3
 inertia    lafheid, traagheid 

4
 formido, -dinis  angst 

5
 auris f.   oor 

6
 verberare  geselen 

7
 malignitas, -tis  kwaadwilligheid 

8
 livor   jaloezie 

9
 pronus + dat.  geneidgd tot 

10
 extimulare  prikkelen 

11
 praeceps  hals over kop, ijlings 
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in oorlogen ervaren hart met de laksheid en angst van de 
anderen. Het staat voldoende vast, dat ook Domitianus’ 
oren door deze uitlatingen gegeseld zijn, terwijl juist de 
beste vrijgelatenen uit liefde en trouw, de slechtsten uit 
kwaadwilligheid en jaloezie de keizer, die tot het 
slechtere geneigd was, prikkelden. Zo werd Agricola 
zowel door zijn eigen deugden als ook door de gebreken 
van anderen hals over kop naar de roem zelf gedreven. 
 
42. Reeds was het jaar aanwezig, waarin hij het   
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Asiae1 sortiretur2, et occiso Civica3 nuper nec 
Agricolae consilium4 deerat nec Domitiano 
exemplum. Accessere quidam cogitationum principis 
periti5, qui iturusne esset in provinciam ultro6 
Agricolam interrogarent. Ac primo occultius7 
quietem et otium laudare, mox operam suam in 
adprobanda8 excusatione9 offerre, postremo non iam 
obscuri suadentes simul terrentesque pertraxere ad 
Domitianum. Qui paratus simulatione10, in 
adrogantiam compositus11, et audiit preces  

                                                           
1
 Africa en Asia waren de belangrijkste senatoriale provincies. 

2
 sortiri   door loting krijgen 

3
 Gaius Vettulenus Civica Cerialis, proconsul van Asia, was door Domitianus in 88/89 ter 

dood gebracht. 
4
 consilium  inzicht 

5
 peritus + gen.  ervaren in 

6
 ultro   ongevraagd 

7
 occulte adv.  veborgen 

8
 adprobare  aanvaardbaar maken 

9
 excusatio  verontschuldiging, vrijstelling 

10
 simulatio  huichelarij, veinzerij 

11
 compositus in + acc. samengesteld (qua gezicht) 
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proconsulaat  van Africa en van Asia door loting moest 
krijgen en toen Civia kort daarvoor gedood was, ontbrak 
noch aan Agricola een plan noch aan Domitianus een 
voorbeeld. Er waren sommigen gekomen, die ervaring 
hadden met de gedachten van de keizer, die ongevraagd 
Agricola vroegen, of hij naar een provincie zou gaan. En 
eerst prees hij meer in het verborgene de rust en het niets 
doen, daarna bood hij zijn inzet aan bij het aanvaardbaar 
maken van zijn verontschuldiging, tenslotte hebben ze 
hem, niet meer in het geheim overredend en bang 
makend, naar Domitianus gesleurd. Deze was 
voorbereid met gehuichel en had een aanmatigende 
houding aangenomen. Zowel luisterde hij   
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excusantis, et, cum adnuisset1, agi sibi gratias passus 
est, nec erubuit2 beneficii invidia3. Salarium4 tamen 
proconsulare solitum offerri et quibusdam a se ipso 
concessum5 Agricolae non dedit, sive offensus non 
petitum6, sive ex conscientia, ne quod vetuerat 
videretur emisse7. Proprium8 humani ingenii est 
odisse quem laeseris: Domitiani vero natura 
praeceps9 in iram, et quo obscurior10, eo 
inrevocabilior11, moderatione12 tamen prudentiaque  

  

                                                           
1
 adnuere 3  toeknikken, inwilligen 

2
 erubescere 3, -rubui roodworden, blozen, z. schamen 

3
 invidia   wrevel 

4
 salarium  eresoldij, reis- en verblijfkosten vergoeding 

5
 concedere 3, -cessi, cessus geven, toestaan 

6
 lees: id non petitum esse 

7
 emere 3, emi, emptus  kopen, door kopen verkrijgen 

8
 proprius + gen.   eigen aan 

9
 praeceps in + acc. geneigd tot, aangetrokken tot 

10
 obscurus  terughoudend, gesloten 

11
 irrevocabilis  onverzoenlijk 

12
 moderatio  gematigdheid 
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naar de beden van Agricola, die zich verontschuldigde 
als ook, toen hij zijn beden had ingewilligd, stond hij toe, 
dat hem dank werd gebracht en schaamde hij zich niet 
voor de wrevel om zijn weldaad. Toch gaf hij Agricola 
niet de proconsulaire eresoldij, die gewoon was 
aangeboden te worden en aan sommigen door hemzelf 
toegestaan was, hetzij omdat hij beledigd was, dat het 
niet gevraagd was, hetzij op grond van zijn geweten, 
opdat hij niet zou schijnen te hebben gekocht wat hij 
verboden had. Het is eigen aan de menselijke aard te 
haten, wie je hebt gekwetst. Maar Domitianus’ aard, 
geneigd tot woede, en hoe verborgener die was, des te 
onverzoenlijker, werd evenwel door de gematigde en  
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Agricolae leniebatur1, quia non contumacia2 neque 
inani3 iactatione libertatis famam fatumque 
provocabat4. Sciant, quibus moris est inlicita5 mirari, 
posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, 
obsequiumque6 ac modestiam, si industria7 ac vigor 
adsint, eo8 laudis excedere9, quo plerique per 
abrupta10, sed in nullum rei publicae usum <nisi> 
ambitiosa11 morte inclaruerunt. 

[43] Finis vitae eius nobis luctuosus, amicis tristis,  

  

                                                           
1
 lenire   zacht stemmen 

2
 contumacia  trots, onbuigzaamheid 

3
 inanis   ijdel, onbetekenend 

4
 provocare  uitlokken, oproepen 

5
 inlicitus  ongeoorloofd 

6
 obsequium  gehoorzaamheid 

7
 industria  vlijt 

8
 eo + gen. part.  tot dit punt van 

9
 excedere 3  uitlopen op 

10
 abruptum  steilte, afgrond, verderf 

11
 ambitiosus  eerzuchtig 
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verstandige houding van Agricola verzacht, omdat hij 
niet met trots en niet met ledig gepoch van 
vrijmoedigheid zijn roem en lot opriep. Laten die lieden 
weten, die de gewoonte hebben ongeoorloofde dingen te 
bewonderen, dat er ook onder slechte keizers grote 
mannen kunnen zijn en dat gehoorzaamheid en 
bescheidenheid, als ijver en enthousiasme aanwezig zijn, 
dat punt van lof bereiken, waarmee zeer velen via 
afgronden, maar zonder nut voor de staat slechts door 
een eerzuchtige dood beroemd zijn geworden. 
 
43. Het einde van zijn leven was voor ons vol van rouw, 
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extraneis1 etiam ignotisque non sine cura fuit. 
vulgus2 quoque et hic aliud agens populus et 
ventitavere ad domum et per fora et circulos3 locuti 
sunt; nec quisquam audita morte Agricolae aut 
laetatus4 est aut statim oblitus5. Augebat 
miserationem6 constans rumor7 veneno interceptum8: 
nobis nihil comperti9 adfirmare ausim10. Ceterum per 
omnem valetudinem11 eius crebrius12 quam ex more 
principatus per nuntios visentis et libertorum primi 
et medicorum intimi venere, sive cura illud sive  

                                                           
1
 extraneus  vreemd 

2
 vulgus   gepeupel 

3
 circulus  groep 

4
 laetari   blij zijn 

5
 oblivisci, oblitus  vergeten 

6
 miseratio  medeleven, geweeklaag 

7
 rumor   gerucht 

8
 intercipere 5  doden 

9
 comperire, compertus vernemen 

10
 coni.perf.potentialis 

11
 valetudo, -tudinis gezondheid, ziekte 

12
 creber, crebris, crebre talrijk 



214 

 

voor zijn vrienden verdrietig, zelfs voor vreemden en 
onbekenden niet zonder zorg. Ook het gepeupel en dat 
volk, dat zich met iets anders bezig houdt, is én vaak 
naar zijn huis gekomen én heeft over hem op de fora en 
in groepjes gesproken; en niemand was na het horen van 
de dood van Agricola of blij of was hem onmiddellijk 
vergeten. Het geweeklaag werd vergroot door een niet 
aflatend gerucht, dat hij door gif gedood was. Ik zal wel 
durven te verzekeren, dat ons niets gebleken is. Maar 
gedurende heel zijn ziekbed zijn vaker dan volgens de 
gewoonte van de keizer, die door middel van boden een 
kijkje kwam nemen, zowel de eersten van de 
vrijgelatenen en de meest vertrouwden der artsen 
gekomen, hetzij dat dat bezorgheid betekende hetzij een  
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inquisitio1 erat. Supremo quidem die momenta2 ipsa 
deficientis3 per dispositos cursores4 nuntiata 
constabat, nullo credente sic adcelerari5 quae tristis 
audiret. Speciem tamen doloris animi vultu prae se 
tulit6, securus7 iam odii et qui facilius dissimularet8 
gaudium quam metum. Satis constabat lecto 
testamento Agricolae, quo coheredem9 optimae uxori 
et piissimae filiae Domitianum scripsit, laetatum 
eum velut honore iudicioque10. Tam caeca et 
corrupta mens adsiduis11 adulationibus12 erat, ut  

                                                           
1
 inquisitio  onderzoek 

2
 momentum  verandering 

3
 deficere 5  bezwijken, zijn kracht verliezen 

4
 cursor   ijlbode 

5
 adcelerare  versnellen 

6
 prae se ferre  te koop lopen met 

7
 securus + gen.  onbezorgd om 

8
 dissimulare  verborgen houden 

9
 heres, -heredis  mede-erfgenaam  

10
 iudicium  vonnis, oordeel 

11
 adsiduus  continu 

12
 adulatio  vleierij 
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onderzoek. Het stond vast, dat in ieder geval op de 
laatste dag de veranderingen zelf van Agricola, terwijl 
hij zijn krachten aan het verliezen was, via ijlbodes, die 
op verschillende plaatsen opgesteld waren, bericht 
waren, zonder dat iemand geloofde dat zo datgene 
bespoedigd werd, wat iemand met verdriet zou horen. 
Toch zette hij een gezicht van hartezeer op, niet meer 
bevreesd voor haat en omdat hij zo makkelijker zijn 
vreugde dan angst verborg. Het stond voldoende vast, 
dat na het lezen van het testament van Agricola, waarin 
hij Domitianus als mede-erfgenaam van zijn zeer goede 
vrouw en zeer toegewijde dochter opnam, Domitianus 
als het ware met de eer en het oordeel blij was.  Zo blind 
en aangetast was zijn verstand door de continue 
vleiereien, dat hij niet wist, dat door een goede   
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nesciret a bono patre non scribi heredem nisi malum 
principem. 

[44] Natus erat Agricola Gaio Caesare1 tertium 
consule idibus Iuniis2: excessit quarto et 
quinquagesimo anno, decimum kalendas 
Septembris3 Collega Prisc<in>oque4 consulibus. 
Quod si5 habitum6 quoque eius posteri noscere 
velint, decentior quam sublimior fuit; nihil impetus7 
in vultu: gratia oris supererat. Bonum virum facile 
crederes, magnum libenter. Et ipse quidem, 
quamquam medio in spatio integrae8 aetatis  

  

                                                           
1
 Caligula (keizer 37-41 n. Chr.). 

2
 13 juni 40 na Chr. 

3
 22 augustus 

4
 Sextus Pompeius Collega en Quintus Peducaeus Priscinus, consuls in 93 na Christus 

5
 quod si   maar als 

6
 habitus 4  uiterlijk 

7
 impetus   drang 

8
 integer   bloeiend, niet verzwakt 
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vader slechts een slechte keizer als erfgenaam genoemd 
wordt. 
 
44. Agricola was geboren op de Iden van juni, toen Gaius 
Caesar voor de derde keer consul was: hij is heengegaan 
in zijn 54e levensjaar, op 22 augustus, toen Collega en 
Priscinus consuls waren. Maar als het nageslacht ook zijn 
uiterlijk wil leren kennen, hij was mooier dan dat hij 
rijzig was; zijn gelaat verried geen streven: de charme 
van zijn gezicht overheerste. Je had gemakkelijk kunnen 
geloven, dat hij een goed man was en graag, dat hij een 
groot man was. Hij zelf heeft in ieder geval, hoewel hij in 
het midden van een bloeiend leven ontrukt is, een zeer 
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ereptus1, quantum 2ad gloriam, longissimum aevum 
peregit3. Quippe4 et vera bona, quae in virtutibus 
sita5 sunt, impleverat, et consulari ac triumphalibus 
ornamentis6 praedito7 quid aliud adstruere8 fortuna 
poterat? Opibus9 nimiis10 non gaudebat, speciosae11 
contigerant12. Filia atque uxore superstitibus13 potest 
videri etiam beatus incolumi14 dignitate, florente 
fama, salvis15 adfinitatibus1 et amicitiis futura  

                                                           
1
 eripere 5, -ipui, -reptus wegrukken 

2
 sc. pertinet: pertinere 2 ad + acc. betrekking hebben op 

3
 perigere 3, -egi, actus  voltooien 

4
 quippe    want 

5
 situs    gelegen 

6
 ornamentum   onderscheiding 

7
 praeditus + abl.   voorzien van  

8
 adstruere 3   toevoegen 

9
 opes pl.   rijkdom, bezittingen 

10
 nimius    te grote, overdadig, overdreven 

11
 speciosus   imposant 

12
 contingere 3, -tigi  te beurt vallen 

13
 superstes, -stitis  overlevend 

14
 incolumis   ongedeerd 

15
 salvus    behouden 
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lang leven gehad, voor zover het roem betreft. Immers, 
zowel heeft hij echt goede dingen, die in deugden 
gelegen zijn, vervuld, als ook had het lot niets anders 
aan hem kunnen toevoegen: hij was oud consul en 
voorzien van triomftekens. Met te grote rijkdommen was 
hij niet blij, imposante rijkdom was hem te beurt 
gevallen. Men kan zelfs het idee hebben, dat hij als 
gelukkig man, omdat zijn dochter en vrouw hem hebben 
overleefd, zijn waardigheid ongeschonden was, zijn 
reputatie bloeide, zijn verwanten en vrienden behouden 
waren, ontkomen is aan dat wat ging komen.  

                                                                                                                                              
1
 adfinitas, -tatis   verwantschap 
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effugisse. Nam sicut1 ei <non licuit> durare2 in hanc 
beatissimi saeculi lucem ac principem Traianum 
videre, quod augurio3 votisque apud nostras auris 
ominabatur4, ita festinatae5 mortis grande solacium6 
tulit7 evasisse postremum illud tempus, quo 
Domitianus non iam per intervalla ac spiramenta8 
temporum, sed continuo et velut uno ictu9 rem 
publicam exhausit10. 

[45] Non vidit Agricola obsessam curiam11 et 
clausum armis senatum et eadem1 strage2 tot  

                                                           
1
 sicut .. ita ..  zoals … zo ..; weliswaar …, maar .. 

2
 durare   blijven bestaan 

3
 augurium  profetie 

4
 ominari  vooorspellen 

5
 festinare  bespoedigen 

6
 solacium  troost 

7
 ferre   behalen, verkrijgen 

8
 spiramentum  adempauze 

9
 ictus 4   klap 

10
 exhaurire, -hausi uitputten 

11
 Het is niet bekend wanneer en waarom Domitianus dit heeft gedaan. 
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Want zoals het hem niet toegestaan was in leven te 
blijven tot het licht van dit zeer gezegende tijdperk en 
om keizer Trajanus te zien, wat hij door profetie en in 
gebeden bij onze oren voorspelde, zo heeft hij als grootse 
troost voor zijn bespoedigde dood verkregen, dat hij 
ontsnapt is aan het eind van die periode, waarin 
Domitianus niet meer in tussenperioden en met tijdelijke 
adempauzes, maar zonder onderbreking en als het ware 
met één klap de staat heeft uitgeput. 
 
45. Niet heeft Agricola gezien, hoe de curia belegerd is 
en de senaat met wapens opgesloten is en in hetzelfde  

                                                                                                                                              
1
 idem   een en dezelfde 

2
 strages   bloedbad 
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consularium caedes, tot nobilissimarum feminarum 
exilia1 et fugas. Una adhuc victoria Carus Mettius2 
censebatur, et intra Albanam arcem3 sententia 
Messalini4 strepebat5, et Massa Baebius6 iam tum 
reus erat: mox nostrae duxere Helvidium7 in 
carcerem manus; nos Maurici8 Rusticique visus 
[foedavit9]; nos innocenti sanguine Senecio10  

                                                           
1
 exilium    ballingschap 

2
 Carus Mettius was een aanklager ttv Domitianus en was toen nog aan het begin van 

zijn loopbaan. 
3
 Domitianus had te  Longa een  villa, die bekend stond als burcht. 

4
 Lucius Valerius Catullus Messalinus, consul in 73 als collega van Domitianus, 

gevreesde aanklager. 
5
 strepere 3   razen, schreeuwen, ratelen, weerklinken 

6
 In 93 is Massa Baebius aangeklaagd wegens afpersing van de provincie Hispania 

Baetica. Diens aanklager was  o.a. Tacitus’  vriend Plinius de Jongere. 
7
 Helvidius Priscus, zoon van de in hoofdstuk 2.1 genoemde Gaius Helvidius Priscus zou 

Domitianus in zijn stuk ”Paris en Oenone” beledigd hebben. 
8
 De broers Iunius Mauricus en Rusticus. Rusticus was consul in 92. Hij werd gedood en 

de eerste werd verbannen. Mauricus werd door Nerva teruggehaald. Mauricus was 

bevriend met Plinius de Jongere. 
9
 foedare   bezoedelen 

10
 zie cap.2.1 
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bloedbad de moord op zoveel oud consuls, de 
ballingschappen en vlucht van zovele, zeer adellijke 
vrouwen. Nog maar op grond van één overwinning 
werd Carus Mettius beoordeeld en binnen de Albaanse 
burcht weerklonk de mening van Messalinus en Massa 
Baebius was reeds toen aangeklaagd: daarna hebben 
onze handen Helvidius naar de gevangenis geleid; wij 
zijn bezoedeld door de aanblik van Mauricus en 
Rusticus; Senecio heeft ons met onschuldig bloed 
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perfudit. Nero tamen subtraxit1 oculos suos iussitque 
scelera, non spectavit: praecipua2 sub Domitiano 
miseriarum pars erat videre et aspici, cum suspiria3 
nostra subscriberentur4, cum denotandis5 tot 
hominum palloribus6 sufficeret7 saevus ille vultus et 
rubor, quo se contra pudorem muniebat8. Tu vero 
felix, Agricola, non vitae tantum claritate, sed etiam 
opportunitate9 mortis. Ut perhibent10 qui interfuere 
novissimis11 sermonibus tuis, constans et libens 
fatum excepisti12, tamquam pro virili1 portione2  

                                                           
1
 subtrahere 3, -traxi afwenden 

2
 praecipuus  bijzonder, buitengewoon 

3
 suspirium  zuchten 

4
 subscribere 3  aanklagen 

5
 denotare  duidelijk aangeven, brandmerken 

6
 pallor   bleekheid 

7
 sufficere 5 + dat. voldoende zijn 

8
 munire   versterken, beveiligen 

9
 opportunitas  het gunstige moment 

10
 perhibere 2  vertellen 

11
 novissimus  laatste 

12
 excipere 5  verdragen 
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overgoten. Toch heft Nero zijn ogen afgewend en hij gaf 
bevel tot misdaden, maar keek niet. Een bijzonder deel 
van de ellende was onder Domitianus het zien en het 
aanschouwd worden, omdat onze zuchten aangeklaagd 
werden en omdat zijn grimmige, rode gelaat, waarmee 
hij zich tegen schaamte wapende,  volstond om de 
bleekheid van zovele mensen duidelijk aan te geven. Jij 
echter, Agricola, was gelukkig, niet alleen door de 
beroemdheid van je leven, maar ook door het juiste 
moment van je dood. Zoals zij vertellen, die bij jouw 
laatste gesprekken zijn geweest, heb jij standvastig en 
met graagte je lot op je genomen; alsof jij naar   

                                                                                                                                              
1
 virilis   manhaftig, persoonlijk 

2
 portio, -ionis  aandeel 
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innocentiam principi donares. Sed mihi filiaeque eius 
praeter acerbitatem1 parentis erepti2 auget 
maestitiam, quod3 adsidere4 valetudini5, fovere6 
deficientem7, satiari8 vultu complexuque non 
contigit9. Excepissemus10 certe mandata vocesque, 
quas penitus11 animo figeremus12. Noster hic dolor, 
nostrum vulnus: nobis tam longae absentiae 
condicione13 ante quadriennium amissus est. Omnia 
sine dubio, optime parentum, adsidente14  

                                                           
1
 acerbitas, -tatis  bitterheid, bitter verdriet 

2
 eripere 5, -ripui, -reptus ontrukken 

3
 quod   het feit dat 

4
 adsidere  2 + dat. zitten bij 

5
 valetudo, -tudinis ziekte, ziekbed 

6
 fovere 2  koesteren, verplegen 

7
 deficere 5  zwakker worden 

8
 satiari + abl.  zich tegoed doen aan 

9
 contingere 3, -tigi te beurt vallen aan 

10
 excipere 5   vernemen 

11
 penitus adv.  diep 

12
 figere 3  steken 

13
 condicio  situatie, omstandigheid 

14
 adsidere 2  zich wijden aan, zitten bij 
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jouw vermogen onschuld aan de keizer schonk. Maar 
voor mij en zijn dochter werd, afgezien van de bitterheid 
van het feit dat haar vader ontrukt was, de bedroefdheid 
vergroot, doordat het ons niet te beurt gevallen is bij zijn 
ziekbed te zitten, hem, terwijl hij zwakker werd, te 
verplegen, zich tegoed te doen aan zijn gelaat en 
omarming. Wij zouden dan in ieder geval opdrachten en 
woorden hebben opgevangen, die wij diep in ons hart 
zouden verankeren. Dit is ons verdriet, onze wond: hij is 
voor ons al 4 jaar eerder verloren gegaan door de 
omstandigheid van zijn lange afwezigheid. Zonder 
twijfel is alles, beste vader, terwijl je zeer liefhebbende  
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amantissima uxore superfuere1 honori tuo: 
paucioribus tamen lacrimis comploratus2 es, et 
novissima in luce desideravere3 aliquid oculi tui. 

[46] Si quis piorum manibus4 locus, si, ut sapientibus 
placet, non cum corpore extinguuntur5 magnae 
animae, placide quiescas, nosque domum tuam ab 
infirmo desiderio et muliebribus lamentis6 ad 
contemplationem7 virtutum tuarum voces, quas 
neque lugeri8 neque plangi9 fas10 est. Admiratione te 
potius et immortalibus laudibus et, si natura  

  

                                                           
1
 superesse  overblijven, in overvloed aanwezig zijn 

2
 complorare  weeklagen 

3
 desiderare  missen 

4
 manes pl.  zielen 

5
 extinguere 3  blussen 

6
 lamentum  geweeklaag 

7
 contemplatio  beschouwing. inachtneming 

8
 lugere 2  rouwen om 

9
 plangere 3  betreuren   

10
 fas est   het is geoorloofd 
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vrouw bij je zat, voor je eer in overvloed aanwezig 
geweest:  toch ben je met te weinig tranen beweend en 
bij het laatste licht hebben jouw ogen iets gemist. 
 
46. Als er een plek is voor de zielen der vromen, als niet, 
zoals het de filosofen behaagt, tegelijk met het lichaam 
grote zielen uitgeblust worden, moge u dan in rust 
rusten, en moge u ons, uw gezin, wegroepen van 
onmachtig verlangen en vrouwelijke weeklachten naar 
het in ogenschouw nemen van uw deugden, waarvan 
het niet geoorloofd is dat we daarom rouwen noch die 
betreuren. Laten wij u eerder met bewondering en 
onsterfelijke lofprijzingen en als onze natuur daartoe 
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suppeditet1, similitudine2 colamus: is verus honos, ea 
coniunctissimi3 cuiusque pietas4. Id filiae quoque 
uxorique praeceperim5, sic patris, sic mariti 
memoriam venerari6, ut omnia facta dictaque eius 
secum revolvant7, formamque ac figuram animi 
magis quam corporis complectantur8, non quia 
intercedendum9 putem imaginibus quae marmore 
aut aere10 finguntur, sed ut11 vultus hominum, ita 
simulacra vultus imbecilla12 ac mortalia sunt, forma 
mentis aeterna, quam tenere et exprimere non per 
alienam materiam et artem, sed tuis ipse moribus  
                                                           
1
 suppeditare   voldoende zijn 

2
 similitudo, -tudinis  overeenkomst 

3
 coniunctus   verbonden, verwant 

4
 pietas    toewijding 

5
 praecipere 5, -cepi  voorschrijven 

6
 venerari   vereren 

7
 revolvere 3   overpeinzen 

8
 complecti 3   omarmen 

9
 intercedere + dat.  zich verzetten tegen 

10
 aes n., aeris   brons 

11
 ut .. .. , ita ..   niet alleen .., maar ook .. 

12
 imbecillus   zwak 
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toereikend is, met gelijkenis eren. Dit is de echte eer, de 
echte vroomheid van juist de meest verwante mensen. 
Dit zal ik wel ook dochter en vrouw voorschrijven, om 
zo aan de vader, zo aan de echtgenoot de herinnering in 
ere te houden, dat zij alle daden en woorden van hem 
overpeinzen en meer de vorm en gestalte van zijn hart 
dan van zijn lichaam omarmen, niet omdat ik meen dat 
men zich moet verzetten tegen beelden, die van marmor 
of brons gemaakt worden, maar omdat niet alleen het 
gelaat van mensen maar ook de beelden van het gelaat 
zwak en sterfelijk zijn, maar de vorm van de geest 
eeuwig, die je wel niet kunt vast houden en uitdrukken 
met de materie en vaardigheid van een ander, maar wel  
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possis. Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid 
mirati sumus, manet mansurumque est in animis 
hominum in aeternitate temporum, fama rerum; nam 
multos veterum velut1 inglorios2 et ignobilis oblivio3 
obruit: Agricola posteritati4 narratus et traditus 
superstes5 erit. 

  

                                                           
1
 velut   alsof 

2
 ingloriosus  zonder roem 

3
 oblivium  vergetelheid 

4
 posteritas, -tatis  nageslacht 

5
 superstes  overlevend 
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door je eigen karakter. Alwat wij van Agricola 
hebben bemind, alwat wij hebben bewonderd, blijft 
en is bestemd te blijven in de geesten der mensen in 
de eeuwigheid der tijden en in de geschiedkundige 
overlevering der dingen; want velen der ouden zijn 
als het ware zonder roem en zonder aanzien 
bedolven door vergetelheid: Agricola zal overleven, 
omdat over hem verteld is en omdat zijn leven 
overgeleverd aan het nageslacht is. 

 


