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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.
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.
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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 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.

De Germania.
In de Germania beschrijft tacitus de germaanse wereld, de stammen en hun
zeden. hierbij vergelijkt hij die wereld met de Romeinse, die hij vervallen vindt.
Zijn oordeel over de Germaanse wereld is verrassend positief.
De vraag is of Tacitus werk wel historisch erg verantwoord is. Waarschijnlijk is
hij er zelf nooit geweest, hoewel sommigen zeggen, dat hij in Germanië gereisd
zou hebben, dat hij het commando over een legioen aan de Beneden-Rijn
gehad zou hebben. Een deel van zijn informatie heeft hij zonder twijfel van
lieden, die hijzelf gesproken heeft: Romeinse officieren, die in Germanië
gediend hadden, kooplui, die daar handelden, krijgsgevangen Germanen. Zeker
zal Tacitus gebruik gemaakt hebben van geschiedkundige bronnen. Tacitus
heeft zonder meer van Caesar’s De Bello Gallico gebruik gemaakt hebben.
Caesar wijdt in dit werk in de boeken IV (cap.1-4) en in boek VI ( cap. 21-23) uit
over de Germanen. Verder gebruikt hij boek CIV uit de Ab Urbe Condita van
Livius, dat over de Germanen ging. Natuurlijk heeft hij van Plinius de Oude het
eerste werk Bellorum Germaniae Libri XX gebruikt. helaas is dat verloren
gegaan.
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Waarom Tacitus dit werk geschreven heeft is niet helemaal duidelijk. Door
sommigen wordt het gezien als een voorstudie voor groter historisch werk,
zoals de Historiae, waarin de confrontatie van de Romeinen met de Germanen
ook een grote rol spelen, evenals in de Annnales.
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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P. CORNELI TACITI
DE ORIGINE ET SITV GERMANORVM
Grenzen van Germanië
[1] Germania omnis1 a Gallis Raetisque2 et Pannoniis3 Rheno et Danuvio4
fluminibus, a Sarmatis5 Dacisque6 mutuo7 metu aut montibus separatur8:
cetera Oceanus ambit9, latos sinus10 et

1

De woorden Germania omnis roepen de openingszin van Caesar in de De Bello Gallico
in herinnering: Gallia est omnis divisa in partes tres (I.1); overigens wordt met dit
Germania het land bedoeld dat nog niet onder de Romeinen viel, dus niet Germania
Inferior (zuid Nederland, oost België en Duitsland tot aan de Rijn) en Superior (dit lag
stroomopwaarts t.o.v van Germanië Inferior), die sinds 17 n. Chr. tot het Romeinse rijk
hoorden.
2
Raeti: volk tussen de Alpen en de Donau
3
Panonii: volk tussen de Donau en Noricum
4
Danuvius: de Donau
5
Sarmatae: nomaden uit Iran, die tussen Weichsel en de Donau zwierven
6
De Daci woonden ten Z.O. van de germanen en werden door Traianus in 10 n.Chr.
onderworpen.
7
mutuus wederzijds
8
separare: scheiden
9
ambire: omgeven
10
sinus: bocht, schiereiland (Jutland?)
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Van Publius Cornelius Tacitus
Over de oorsprong en de plaats van de Germanen
[1.]Geheel Germanië wordt van de Galliërs en Pannoniërs door de rivieren de
Rijn en de Donau gescheiden en van de Sarmaten en Daciërs door wederzijdse
angst of door de bergen: de rest wordt omgeven door de Oceaan,

1.
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insularum inmensa spatia1 complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus ac
regibus, quos bellum aperuit. Rhenus, Raeticarum2 Alpium inaccesso3 ac
praecipiti4 vertice5 ortus, modico6 flexu7 in occidentem8 versus septentrionali9
Oceano miscetur. Danuvius molli10 et clementer11 edito12 montis
Abnoba13iugo14 effusus15 pluris populos adit, donec in Ponticum mare16 sex
meatibus17 erumpat: septimum os18 paludibus19 hauritur.

1

De Deense eilanden, Jutland en Scandinavië, die tot in de elfde eeuw als eilanden
golden
2
Raeticus: Raetisch
3
inaccessus: ontoegankelijk
4
praeceps, -cipitis: steil
5
vertex, verticis: top
6
modicus: matig
7
flexus 4: buiging; bij Bazel
8
occidens (sol): westen
9
septentrionalis: noordelijk
10
mollis: zacht
11
clemens: zacht
12
editus: stijgend
13
mons Abnoba: noordelijk deel van het Zwarte woud waar de Donau ontspringt
14
iugum: bergketen, beboste hoogten
15
effundere, -fudi, fusus: uitstorten
16
Ponticum mare: de Zwarte Zee
17
meatus 4: weg, monding
18
os, oris n.: mond, monding
19
palus, paludis f.: moeras
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de uitgestrekte schiereilanden en enorme ruimten van eilanden omvattend,
terwijl men nog maar net met bepaalde volken en koningen bekend geworden
is, die door oorlog in het licht gesteld zijn. De Rijn, die zijn oorsprong vindt in
de ontoegankelijke en steile top van de Raetische Alpen, mondt, zich met een
flauwe bocht naar het westen begevend, uit in de noordelijke Oceaan. De
Donau stromend van de glooiende en mild klimmende bergketen, het Zwarte
Woud, bezoekt
meer volken, totdat
ze haar water loost
in de Zwarte Zee via
zes mondingen: de
zevende monding
wordt door
moerassen
verzwolgen.

de Donaudelta
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Oorsprong van de Germanen.
[2] Ipsos Germanos indigenas1 crediderim minimeque aliarum gentium
adventibus2 et hospitiis3 mixtos, quia nec terra olim, sed classibus4
advehebantur qui mutare5 sedes quaerebant, et inmensus ultra6 utque sic
dixerim adversus7 Oceanus raris8 ab orbe nostro navibus aditur. Quis porro9,
praeter10 periculum horridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta
Germaniam peteret11, informem12 terris, asperam13 caelo, tristem14 cultu15
adspectuque, nisi si patria sit?

1

indigena: ingeboren, autochtoon
adventus 4: komst
3
hospitium: gastvriendsschap
4
classis: schip
5
mutare: veranderen, wisselen
6
ultra: aan gene zijde (gelegen)
7
adversus: aan de andere kant gelegen
8
rarus: zeldzaam, zo nu en dan
9
porro: inderdaad
10
praeter + acc.: afgezien van
11
petere: gaan naar
12
informis: lelijk
13
asper: ruw, ruig, hard
14
tristis: bars
15
cultus 4: levenswijze, bebouwing
2
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[2.] Ik zal wel geloven, dat de Germanen zelf ingeborenen zijn en absoluut niet
vermengd/ras onzuiver zijn door de komst van andere volken en door
gastvriendschappen, omdat de mensen, die ernaar zochten van woonstee te
veranderen én nooit over land trokken, maar wel met schepen zich er naartoe
begaven en de Oceaan, die aan gene zijde onmetelijk is en zoals ik zo kan
zeggen, aan de andere kant gelegen is, zo nu en dan bezocht wordt met
schepen vanuit onze wereld. Wie inderdaad zou, afgezien van het gevaar van
de huiveringwekkende en onbekende zee, Asia, of Africa, of Italië verlaten en
naar Germania gaan, dat lelijk is qua landen, hard is qua klimaat, bars qua
levenswijze en aanblik, tenzij als het je vaderland is?
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Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium1
genus est, Tuistonem2 deum terra editum3. Ei filium Mannum4, originem gentis
conditoremque5, Manno tris filios6 adsignant7, e quorum nominibus proximi
Oceano Ingaevones8,
1

annales pl.: jaarboeken, kronieken, geschiedkunde; hier hendiadys
De naam Tuïsto wordt wel vergeleken met Nederlands twist en Oudzweeds twistra
(“scheiden”) en gerelateerd aan Germaans *tvi- (“twee”). Tuïsto zou zo duiden op een
'tweevoudig wezen' of een 'tweeling'. Uitgaande van deze interpretatie heeft men
Tuisto wel vergeleken met het Vedische godenpaar Yama en Yami: de tweeling (broer
en zus) die aan het begin van de Vedische kosmogonie staan.
Een andere opvatting is dat Tuïsto niet zozeer een tweevoudig wezen is, maar een
enkelvoudig wezen met de kenmerken van een hermafrodiet of androgyn (hybride
wordt ook wel gezegd). Dan wordt hij wel met de Romeinse god Janus vergeleken. Deze
god was tweevoudig van natuur (hij had twee gezichten) en stond volgens de oudste
godenlijsten aan de oorsprong van alle andere goden. Zijn bijnaam luidde dan ook
divom deus, “de god der goden”.
3
edere 3: voortbrengen
4
Mannus: De door Tacitus gebruikte naam van de bron en oorsprong van alle
Germaanse volken "Mannus" vergelijkt men met Nederlands “man”, Engels “man” en
Duits “Mann”. De oorspronkelijk betekenis zal “mens” geweest zijn of hier: “oermens”
of “eerste mens”.
5
conditor: stichter
6
Dat er drie mannelijke hoofdgoden waren komt wel vaker voor. Vergelijk Zeus, Hades
en Poseidon.
7
adsignare: toewijzen
8
De Ingaevones heten naar Ingv, een naam van Freyr. Dit is een verzamelnaam voor
een reeks stammen, die Plinius de Oude geeft: Cimbri, Teutones, Chauci.
2
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Ze bezingen in oude liederen, het enige soort van herinnering en
geschiedkunde/historische overlevering, die bij hen is, dat de god Tuisto uit de
aarde is voortgekomen. Zij kennen hem een zoon Mannus toe, de oorsprong
en stichter van het volk en aan Mannus drie zoons, naar wier namen degenen,
die het dichtst bij de Oceaan zijn, de
Ingaevones, die in het midden de
Hermiones

Tuisto
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medii Herminones1, ceteri Istaevones2 vocentur. Quidam3, ut in licentia4
vetustatis5, pluris6 deo ortos plurisque gentis appellationes7, Marsos8
Gambrivios9 Suebos10 Vandilios11 adfirmant, eaque vera et antiqua nomina.
Ceterum Germaniae vocabulum12 recens et nuper additum, quoniam qui primi
Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri13, tunc

1

De Hermiones zijn genoemd naar de god Irmin/Ermn en zijn de Hermunduri, Suabi, de
Chatti en de Cherusci. Irmin betekent groot. Hiermee wordt waarschijnlijk de regnator
omnium mee aangeduid.
2
De Istaevones zijn genoemd naar de god Isto, die misschien de god Wodan is.
3
sc. Romeinse bronnen.
4
licentia: vrijheid
5
vetustas, -tatis: oudheid, ouderdom
6
= plures
7
appellatio: naam
8
De Marsi leefden tussen de Lippe en de Ruhr. Tegen hen trok Germanicus op.
9
De Gambrivii of Sicambri.
10
Suebi is ook een verzamelnaam van meerdere stammen.
11
Onder de Vandilii somde Plinius de Oude de Burgundii, Charini en Gutones (de
e
Goten). Dezen plunderden later in de 5 eeuw onder Geiserik Rome.
12
vocabulum: naam, woord
13
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 ten tijde van keizer
Augustus. Oorspronkelijk kwam de stam van over de Rijn.
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en de rest de Istaevones heten. Sommigen beweren, zoals gebeurt door de
vrijheid die de oudheid toestaat, dat meer goden ontsproten zijn aan de god
en dat er meer
namen van het volk
zijn, de Marsi,
Gambrivii, Suebi,
Vandilii en dat zijn
ware en oude
namen. Maar de
naam Germania is
nog maar net en
onlangs gegeven,
omdat zij die na als
eersten de Rijn over
gestoken te zijn, de
Galliërs verdreven
hebben en nu de
Tungri, maar toen
Germanen
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Germani vocati sint: ita nationis1 nomen, non gentis evaluisse2 paulatim, ut
omnes primum a victore ob metum, mox etiam a se ipsis, invento nomine
Germani vocarentur.
Hercules, Ulysses en de Germanen.
[3] Fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque omnium virorum
fortium ituri in proelia canunt. Sunt illis haec quoque carmina, quorum relatu3,
quem barditum4 vocant, accendunt animos futuraeque pugnae fortunam ipso
cantu augurantur5. Terrent enim trepidantve6, prout7 sonuit acies, nec tam
vocis ille quam virtutis concentus8 videtur. Adfectatur9 praecipue10 asperitas11
soni et fractum12 murmur13, obiectis ad os scutis14, quo

1

natio: volksstam
evalescere: krachtiger worden
3
relatus 4: uitvoering
4
barditus = barritus 4: getrompetter (v. ’n olifant), krijgsgeschreeuw
5
augurari: voorspellen, voorvoelen, profeteren
6
trepidare: in paniek zijn
7
prout: alnaargelang
8
concentus 4:samenzang, harmonie
9
affectare: streven naar
10
praecipue adv.: vooral
11
asperitas: schel geluid
12
frangere, fregi, fractus: breken, onderbreken
13
murmur n.: schel geluid, schallen
14
scutum: schild
2
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Germanen genoemd zijn: dat zo de naam van een stam, niet van een volk
langzamerhand aan invloed gewonnen heeft, zodat allen eerst naar de winnaar
vanwege de angst genoemd werd, daarna ook door henzelf, toen de naam
Germanen gevonden was.
[3]Zij zeggen, dat bij hen ook Hercules geweest is, en hem als
eerste van alle dappere mannen bezingen ze hem, wanneer ze van plan zijn
ten strijde te trekken. Zij hebben ook deze liederen, door het voordragen
waarvan, hetgeen zij getrompetter nomen, hun gemoederen in vlam en vuur
zetten en zij met het gezang zelf de uitkomst van het gevecht, dat gaat plaats
vinden voorspellen. Zij jagen immers schrik aan of zijn in paniek, al naargelang
de slaglinie heeft geklonken en niet schijnt dat samenzang van de stem als van
de deugd te zijn. Vooral streeft men naar schelheid van geluid en onderbroken
schallen door hun schilden voor hun mond te houden, zodat daardoor het
geluid des te voller en
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plenior et gravior vox repercussu1 intumescat2. Ceterum et Ulixen quidam
opinantur3 longo illo et fabuloso4 errore in hunc Oceanum delatum5 adisse
Germaniae terras, Asciburgiumque6, quod in ripa Rheni situm7 hodieque
incolitur8, ab illo constitutum9 nominatumque; aram10 quin etiam Ulixi11
consecratam12, adiecto Laertae13 patris nomine, eodem loco olim repertam,
onumentaque et tumulos14quosdam Graecis litteris inscriptos15 in confinio16
Germaniae Raetiaeque adhuc exstare17.

1

repercussus 4: echo
intumescere: aanzwellen
3
opinari: menen
4
fabulosus: beroemd, legendarisch, ongelooflijk
5
deferre: van zijn koers brengen
6
Asciburgium: het huidige Asberg, op de linker Rijn-oever, tussen Xanten en Neuss. De
naam zou betekenen de stad van de zak van het Griekse ἀσκός.
7
situs: gelegen
8
incolere 3: bewonen
9
constituere: stichten
10
ara: altaar
11
dat. auctoris/van de handelende persoon bij perfecta en gerundiva.
12
consecrare: wijden
13
e
Laertes 1 decl.: Laertes
14
tumulus: grafheuvel
15
inscribere: beschrijven
16
confinium: grensgebied
17
exstare: bestaan
2
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en zwaarder door de weergalm aanzwelt. maar sommigen menen, dat ook
Odysseus op die lange en ongelofelijke tocht naar deze Oceaan afgedreven
naar de contreien van Germanië gegaan is en dat Asciburgium, dat gelegen is
op de oever van de Rijn en heden ten dage bewoond wordt, door hem gesticht
is en van hem zijn naam gekregen heeft; dat zelfs het altaar, dat door Odysseus
gewijd is, terwijl de naam van Laertes eraan gegeven is, ooit op diezelfde
plaats teruggevonden is, en dat de gedenktekens en grafheuvels, sommige met
een inscriptie in Griekse letters, in het grensgebied van Germania en Raetia
nog bestaat.
Raetia
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Quae neque confirmare argumentis1 neque refellere2 in animo est: ex ingenio3
suo quisque demat4 vel addat fidem.
Raskenmerken.
[4] Ipse eorum opinionibus accedo5, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum
nationum conubiis6 infectos7 propriam8 et sinceram9 et tantum sui10 similem
gentem exstitisse11 arbitrantur. Unde habitus12 quoque corporum, tamquam in
tanto hominum numero, idem omnibus: truces13 et caerulei14 oculi, rutilae15
comae16, magna

1

argumentum: bewijs
refellere: weerleggen
3
ingenium: aard
4
demere 3: ontnemen
5
accedere + dat.: zich aansluiten bij
6
conubium: huwelijk
7
infectus: aangetast
8
proprius: eigen
9
sincerus: zuiver, onvermengd
10
sui: gen. object. bij similis; gen. van suum: het zijne, zijn wezen
11
exsistere 3: blijken
12
habitus 4: uitzicht, gedaante
13
trux: grimmig, hard
14
caeruleus: blauw
15
rutilus: rossig, blond
16
comae: haren
2
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En niet ben ik van plan dit met bewijzen te bevestigen noch te weerleggen: een
ieder moet maar naar eigen aard hieraan geloof ontlenen of toevoegen.
[4.] Zelf sluit ik me aan bij de meningen
van hen, die menen, dat de volkeren van
Germania, niet door enige huwelijken
onderling met andere volken aangetast,
een eigen en zuiver volk, dat slechts op
zich zelf lijkt/met een volledig eigen
identiteit, gebleken is. Derhalve hebben
allen ook, ondanks in zo’n groot aantal
mensen, hetzelfde uiterlijk van lichaam:
grimmige en blauwe ogen, blonde haren,
grote lichamen
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corpora et tantum ad impetum valida1: laboris atque operum non eadem
patientia2, minimeque sitim3 aestumque4 tolerare, frigora atque inediam5 caelo
solove6 adsueverunt.

Gesteldheid, handel en nijverheid van Germania
[5] Terra etsi7 aliquanto8 specie differt9, in universum tamen aut silvis horrida10
aut paludibus foeda11, umidior12 qua13 Gallias, ventosior14 qua Noricum15 ac
Pannoniam adspicit16; satis17 ferax18,
1

validus: krachtig
patientia:gehardheid
3
sitis: dorst
4
aestus: hitte
5
inedia: het hongeren
6
solum: bodem
7
etsi: ookal
8
aliquanto abl. mensurae: enigszins
9
differre: verschillen
10
horridus: ruig
11
foedus: lelijk
12
umidus: vochtig
13
qua adv.: waarlangs
14
ventosus: winderig
15
Rom. provincie in het oostelijk Alpengebied ten O. v.d. rivier de Inn en ten Z. v.d.
rivier de Donau.
16
adspicere 5: kijken naar, gericht zijn naar
17
satis: voldoende, behoorlijk
18
ferax: vruchtbaar
2
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en slechts krachtig om aan te vallen niet zijn ze van eenzelfde gehardheid
tegen inspanning en werken en ze zijn er door het klimaat of door de grond
geenszins aan gewend dorst en hitte, maar wel kou en honger te verdragen.
[5] Ookal verschilt het gebied enigszins uiterlijk, toch is het in het algemeen
hetzij ruig met bossen of afschuwelijk door moerassen, nogal vochtig daar
waarlangs het naar de Gallische provincies kijkt, nogal winderig, daar waar het
naar Noricum en Pannonia kijkt; het is behoorlijk vruchtbaar,
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frugiferarum1 arborum inpatiens2, pecorum fecunda3, sed plerumque
improcera4. Ne armentis5 quidem suus honor aut gloria frontis: numero
gaudent, eaeque solae et gratissimae6 opes7 sunt. Argentum et aurum
propitiine8 an irati di negaverint dubito. Nec tamen adfirmaverim nullam
Germaniae venam9 argentum aurumve gignere: quis enim scrutatus est10?
Possessione et usu haud perinde11 adficiuntur12. Est13 videre apud illos
argentea vasa14, legatis et principibus eorum muneri15 data, non in alia
vilitate16 quam quae humo17 finguntur;

1

frugifer: vruchtdragend
inpatiens + gen.:niet in staat te verdragen
3
fecundus + gen.: rijk aan
4
improcerus: klein
5
armentum: groot vee, kudde
6
gratus: gewenst, geacht
7
opes pl.: vermogen, rijkdom, bezittingen
8
propitius: gunstig, genadig
9
vena: ader2
10
scrutari: doorzoeken, onderzoeken
11
perinde: evenzeer (als bij ons, de Romeinen)
12
afficere 5 + abl.: iemand aandoen met
13
est: het is mogelijk
14
vas, vasa n.pl.: huisraad
15
munus, muneris: geschenk, hier dat. finalis
16
vilitas: geringschatting, waardeloosheid
17
humus: aarde
2
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maar niet in staat vruchtdragende bomen te verdragen, rijk aan vee, maar
meestens klein. Zelfs niet het groot vee heeft eigen eer en roem van uiterlijk:
ze zijn blij met het aantal en dit is hun enige en zeer geachte rijkdom. Ik twijfel,
of de goden hun zilver of goud uit goedgunstigheid of uit woede geweigerd
hebben. Niet evenwel kan ik verzekeren, dat geen ader van Germania zilver of
goud voortbrengt: wie heeft dat immers onderzocht? Door bezit of gebruik
daarvan worden ze geenszins evenzeer als wij aangedaan. Het is wel mogelijk
bij hen zilveren huisraad te zien, aan hun gezanten en vorsten gegeven, in
dezelfde waardeloosheid/even waardeloos als dat wat van aarde gemaakt
wordt;
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quamquam1 proximi2 ob usum3 commerciorum4 aurum et argentum in pretio5
habent formasque quasdam nostrae pecuniae adgnoscunt6 atque eligunt.
Interiores7 simplicius8 et antiquius9 permutatione10 mercium11 utuntur.
Pecuniam probant veterem et diu notam, serratos12 bigatosque13. Argentum
quoque magis quam aurum sequuntur, nulla adfectione14 animi, sed quia
numerus15 argenteorum16 facilior usui est promiscua17 ac vilia18 mercantibus19.

1

quamquam, relatieve aansluiting: en toch
sc. bij de grens, de Rijn
3
usus: omgang, ervaring
4
commercium: handel
5
pretium: prijs, waarde
6
adgnoscere 3: erkennen
7
interiores: bewoners van het binnenland
8
simplex: eenvoudig
9
antiquus: oud
10
permutatio: ruil
11
merx: koopwaar
12
serrati (nummi): munten met kartels; onder Nero en zijn opvolgers was er sprake van
muntdevaluatie.
13
bigati: munten met een tweespan en Victoria
14
adfectio: voorliefde
15
numerus: aantal
16
argenteum: zilveren munt
17
promiscuus: gewoon, alledaags
18
vilis: goedkoop
19
mercor: kopen
2
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en houden de genen, die het dichtst bij de grenzen (bewoners van de oevers
van de Rijn en Donau) zijn wegens hun ervaring met handel, goud en zilver in
waarde en erkennen zij bepaalde vormen van ons geld en kiezen die eruit. Zij,
die meer landinwaarts wonen, gebruiken op eenvoudigere en oudere wijze ruil
van koopwaar. Zij keuren oud en al lang bekend geld goed: gekartelde munten
en Victoriamunten. Zij volgen meer zilver dan goud, zonder enige
gemoedsaandoening/zonder dat het hun iets doet, omdat een aantal zilveren
munten gemakkelijker voor het gebruik is voor wie alledaagse en goedkope
dingen koopt.

een bigatus
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Zeden en gewoonten van de Germanen.
[6] Ne ferrum quidem superest1, sicut ex genere telorum colligitur2. Rari3
gladiis aut maioribus lanceis4 utuntur: hastas vel ipsorum vocabulo frameas5
gerunt angusto6 et brevi ferro, sed ita acri et ad usum habili7, ut eodem telo,
prout8 ratio9 poscit, vel comminus10 vel eminus pugnent. Et eques quidem
scuto11 frameaque contentus est; pedites12 et missilia13 spargunt14, pluraque
singuli, atque in inmensum15 vibrant16, nudi aut sagulo17

1

superesse: in overvloed voorhanden zijn
colligere 3: opmaken, concluderen
3
rarus: zeldzaam
4
lancea: lans (met lange, brede punt)
5
framea = hasta
6
angustus: smal
7
habilis: geschikt, makkelijk te hanteren
8
prout: al naargelang
9
ratio: strijdwijze,
10
comminus adv.: van dichtbij; i.t.t. eminus
11
scutum: schild (gevlochten of van dunne plankjes, beschilderd, vier-, of zeshoekig, of
rond)
12
pedes, peditis: voetsoldaat
13
missile n.: projectiel
14
spargere: sprenkelen, slingeren
15
inmensus: onmetelijk
16
vibrare: slingeren
17
sagulum: korte mantel
2
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[6] Zelfs ijzer is er niet voldoende voorhanden, zoals opgemaakt wordt uit de
soort wapens. Zelden gebruiken ze zwaarden of grotere lansen met brede
punt: ze dragen wel hastae of met een term van henzelf: frameae met een
smal en kort ijzer, maar zo scherp en geschikt om te gebruiken, dat zij met
hetzelfde wapen, al naargelang de strijdwijze het vereist, of van dichtbij of van
veraf strijden. En de ruiterij in ieder geval is tevreden met een scutum en
framea; de infanterie
slingert ook
projectielen en ieder
afzonderlijk meer en
ze gooien die over
onmetelijke afstand,
terwijl zij naakt (qua
bovenlichaam) zijn,
of licht gekleed in
een korte mantel.
framea
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leves1. Nulla cultus2 iactatio3; scuta tantum lectissimis4 coloribus distinguunt5.
Paucis loricae6, vix uni alterive cassis7 aut galea8. Equi non forma, non
velocitate9 conspicui10. Sed nec variare11 gyros12 in morem nostrum docentur:
in rectum aut uno flexu13 dextros agunt, ita coniuncto14 orbe, ut nemo
posterior sit. In universum15 aestimanti16 plus penes17 peditem roboris18; eoque
mixti proeliantur19, apta20 et congruente1 ad equestrem pugnam velocitate
peditum,
1

levis: licht; hier: licht gekleed
cultus: wapendracht
3
iactatio: te koop lopen met
4
lectus: uitgelezen
5
distinguere 3: onderscheiden, verven
6
lorica: pantser
7
cassis: (metalen) helm
8
galea: leren helm
9
velocitas: snelheid
10
conspicuus: opvallend
11
variare: afwisselen
12
gyrus: volte
13
flexus 4: bocht, zwenking
14
coniungere 3, -iunxi, -iunctus: verbinden
15
in universum: kortom
16
aestimare: schatten;hier dat. van omstandigheid
17
penes + acc.: in het bezit van
18
robur n., roboris: eikenhout, kracht
19
proeliari: strijden
20
aptus: geschikt, aangepast
2
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Er is geen pralerij met wapendracht; slechts hun schilden onderscheiden zij
met de meest uitgelezen kleuren. Weinigen hebben een pantser,
ternauwernood heeft de een of de ander een metalen of leren helm. Hun
paarden vallen niet op qua vorm, niet qua snelheid. Maar ook niet wordt hun
geleerd op onze wijze zwenkingen af te wisselen: ze mennen hen rechtuit of
met één bocht naar rechts, terwijl zo een cirkelvormige opstelling gemaakt is,
dat niemand achter is. Kortom, als men het beoordeelt, is meer kracht in het
bezit van de infanterie; en daarom strijden ze door elkaar terwijl de snelheid
van de voetsoldaten aangepast is en overeenkomt met de strijd van de ruiterij,

Germaanse ruiter

1

congruere 3 ad: zich aanpassen aan
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quos ex omni iuventute1 delectos ante aciem locant. Definitur2 et numerus;
centeni3 ex singulis pagis4 sunt, idque ipsum5 inter suos vocantur, et quod
primo numerus fuit, iam nomen et honor est. Acies per cuneos6 componitur7.
Cedere loco, dummodo8 rursus instes9, consilii10 quam formidinis11
arbitrantur12. Corpora suorum etiam in dubiis proeliis13 referunt. Scutum
reliquisse praecipuum14 flagitium15, nec aut sacris adesse aut concilium16 inire
ignominioso17 fas18; multique superstites19 bellorum infamiam1 laqueo2
finierunt.
1

iuventus, -tutis f.: weerbare jeugd
definire: vaststellen, beperken
3
centeni m. pl.: telkens 100
4
pagus: gouw (district met meerdere dorpen, of zelfs een stad, buurtschap)
5
vocare + 2 acc.: iemand een naam geven; in het passief wordt de person onderwerp.
6
cuneus: wigvormige troepenopstelling
7
componere 3: samenstellen
8
dummodo + coni.: mits, als je maar
9
instare: aandringen
10
vul aan magis esse: esse + gen.: eigen zijn aan
11
formido, -dinis: angst
12
arbitrari: menen
13
dubius: hachelijk
14
praecipius: bijzonder
15
flagitium: schanddaad
16
concilium: vergadering
17
ignominiosus: schandelijk
18
fas est + dat.: het is geoorloofd aan
19
superstes, -stitis + gen.: overlevend van
2
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die zij uitverkoren uit heel de jeugd voor de linie plaatsen. Ook het aantal
wordt vastgelegd; het zijn er telkens honderd uit iedere gouw en juist zo heten
ze onder de hunnen en wat eerst een getal was, is nu een naam en eer. Hun
linie wordt samengesteld uit wiggen. Men meent, dat het wijken van je plaats
eerder een kenmerk van tactiek dan van angst is, mits je maar weer aandringt.
De lijken van hun mensen brengen zij zelfs in hachelijke gevechten terug. Het is
vooral een schanddaad je schild achtergelaten te hebben en wie met schande
behept is mag of niet heilige handelingen bijwonen of niet een vergadering
betreden; en velen, die oorlogen hebben overleefd, hebben door een strop
een einde aan de schande gemaakt.

1
2

infamia: smaad
laqueus: strop
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Koningen en legerleiders.
[7] Reges ex nobilitate1, duces ex virtute sumunt2. Nec regibus infinita3 aut
libera potestas, et duces exemplo4 potius5 quam imperio, si prompti6, si
conspicui7, si ante aciem agant8, admiratione praesunt9. Ceterum neque
animadvertere10 neque vincire, ne verberare11 quidem nisi sacerdotibus
permissum, non quasi12 in poenam nec ducis iussu13, sed velut14 deo
imperante, quem adesse15 bellantibus16 credunt.

1

nobilitas: adeldom
sumere: nemen, kiezen;wie verkozen was werd op een schild gezet (Hist. IV.15)
3
infinitus: onbeperkt
4
dat. finalis
5
potius: eerder
6
promptus: slagvaardig
7
conspicuus
8
agere absoluut: opereren
9
praesum: aan het hoofd staan, het bevel voeren
10
animadvertere 3: straffen
11
verberare: geselen
12
quasi: als het ware
13
iussus 4: het bevel
14
velut: alsof
15
adesse + dat.: aanwezig zijn bij, helpen
16
bellare: oorlog voeren
2
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[7] Koningen worden op grond van hun adeldom, legeraanvoerders op grond
van hun deugd door hen gekozen. En niet hebben koningen een onbeperkte of
vrije macht en de legeraanvoerders zijn meer tot voorbeeld dan om te
commanderen op grond van bewondering aan het hoofd, gesteld dat zij
slagvaardig, gesteld dat zij opvallend, gesteld dat zij vóór de slaglinie opereren.
Maar noch is straffen noch boeien, zelfs niet geselen aan iemand toegestaan
tenzij aan priesters , dat niet als het ware om te straffen en niet op bevel van
een legeraanvoerder maar alsof de god het beveelt, van wie men gelooft dat
hij bij hen is, wanneer zij strijden.
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Effigiesque1 et signa quaedam detracta lucis2 in proelium ferunt; quodque
praecipuum3 fortitudinis incitamentum4 est, non casus, nec fortuita5
conglobatio6 turmam7 aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates8; et in
proximo9 pignora10, unde feminarum ululatus11 audiri12, unde vagitus13
infantium. Hi cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores. Ad matres, ad
coniuges vulnera ferunt; nec illae numerare14 aut exigere15 plagas16 pavent17,
cibosque et hortamina18 pugnantibus gestant19.

1

effigies: beeld
lucus:heilig bos
3
praecipuus: buitengewoon
4
incitamerntum: prikkeling
5
fortuitus: toevallig
6
coglobatio: samenballing
7
turma: eskadron, troep
8
propinquitas: verwantschap
9
proximum: de onmiddellijke nabijheid
10
pignus, -oris: liefdespand, dierbare verwant
11
ululatus 4: gehuil
12
inf. historicus
13
vagitus 4: het janken
14
numerare: tellen
15
exigere 3: eisen
16
plaga: klap
17
pavere 2: ervoor terugschrikken
18
hortamen: aansporing
19
gestare: aandragen; zeugma
2
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En zekere beelden en tekenen, weggehaald uit de heilige bossen, brengen ze
naar de strijd; en wat een bijzondere aanzet tot dapperheid is, niet toeval en
niet een toevallige samenballing maakt een eskadron of een wigvormige
opstelling, maar families en verwantschappen; en in de onmiddellijke nabijheid
zijn de dierbare verwanten, waarvandaan het gehuil van de vrouwen gehoord
worden, waarvandaan het gekrijs van de baby’s gehoord wordt. Dit zijn voor
een ieder de heiligste getuigen, dit de grootste lofuiters. Naar hun moeders,
naar hun echtgenotes brengen ze hun wonden; en niet schrikken ze ervoor
terug de klappen te tellen of klappen te eisen en ze dragen spijzen en
aansporingen aan voor de strijders.
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Vrouwen in Germania.
[8] Memoriae proditur1 quasdam acies inclinatas2 iam et labantes3 a feminis
restitutas constantia4 precum et obiectu5 pectorum et monstrata comminus
captivitate6, quam longe inpatientius7 feminarum suarum nomine8 timent,
adeo ut efficacius9 obligentur10 animi civitatum, quibus inter obsides11 puellae
quoque nobiles imperantur. Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum12
putant, nec aut consilia earum aspernantur13 aut responsa neglegunt14.
Vidimus sub divo Vespasiano Veledam15 diu

1

prodere memoriae: overleveren
inclinare: laten wijken
3
labare: wankelen
4
constantia: stantvastigheid
5
obiectus 4: het voorhouden
6
captivitas: krijgsgevangenschap
7
impatiens: niet in staat te verdragen, vol afkeer
8
nomine + gen.: uit naam van, wegens
9
efficax: doeltreffend
10
obligare: verplichten
11
obses, -sidis: gijzelaar
12
providus: vooruitziend
13
aspernari: afwijzen
14
neglegere 3: verwaarlozen
15
Veleda had een belangrijke rol gespeeld in de opstand van Iulius Civilis. Deze profetes
stierf in Romeinse ballinschap (Tac. Hist. IV.41).
2
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[8] Er wordt overgeleverd, dat sommige linies, wanneer ze al geweken waren
en wankelden, door vrouwen door niet aflatende smeekbeden hersteld zijn en
door het voorhouden van hun borst en het tonen van dichtbij van
krijgsgevangenschap, welke zij, meer
met afkeer vervuld om hun vrouwen
(dan om zichzelf) vrezen, zozeer, dat
de gemoederen der burgerijen
doeltreffender verplicht worden,
burgerijen, waaraan onder de gijzelaar
adellijke meisjes opgelegd worden. Ja
zelfs menen ze dat er iets heiligs en
vooruitziend in hen is en niet of
versmaden ze adviezen van hen of
bekommeren ze zich niet om
antwoorden van hen. Wij hebben
onder de goddelijke Vespasianus
gezien, dat Veleda lang
Vespasianus
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apud plerosque numinis loco1 habitam; sed et olim Albrunam2 et compluris3
alias venerati4 sunt, non adulatione5 nec tamquam facerent deas.

Goden
[9] Deorum maxime Mercurium6 colunt, cui certis diebus humanis quoque
hostiis7 litare8 fas9 habent. Herculem10 et Martem11 concessis12 animalibus
placant13. Pars Sueborum et Isidi sacrificat: unde causa et origo peregrino14
sacro, parum comperi1, nisi quod signum ipsum in modum2 liburnae3
figuratum4 docet advectam5 religionem.
1

loco + gen.: op de plaats van, als
Albruna leefde in Germania tijdens de acties van Drusus en Tiberius. Misschien was zij
het, die Drusus afried verder in het gebied der Germanen door te dringen (Suetonius,
Claudius.1.2)
3
= complures
4
venerari: vereren
5
adulatio: vleierij
6
Mercurius is hier gelijk gesteld aan Wodan, omdat ook hij een staf en brede had.
Wodan was de god van storm en magie.
7
hostia: offer
8
litare: onder gunstige betekenis offeren
9
fas goddelijk recht, plicht
10
Hercules is Thor, god van de donder. Hij overwon monsters en reuzen.
11
Mars is de god Tiw, verwant met Zeus en Iuppiter.
12
concessus: toegestaan, zuiver
13
placare: gunstig stemmen
14
peregrinus: vreemd, buitenlands
2
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bij de meesten als godheid werd gezien; maar ze hebben zowel ooit Albruna en
verscheidenen anderen vereerd, niet ui vleierij en niet als maakten ze ze tot
godinnen.
Goden
[9] Van de goden vereren ze vooral Mercurius, aan wie ze het als plicht hebben
op zekere dagen ook met mensenoffers te offeren. Hercules en Mars stemmen
ze gunstig met reine dieren. Een deel van de Suebi offert ook aan Isis:
waarvandaan de reden en de oorsprong voor die buitenlandse rite is, heb ik
niet vernomen, tenzij, dat het beeld zelf gevormd als snel schip laat weten, dat
de religie over water geïmporteerd is.

1

comperire, comperi: vernemen
in modum + gen.: als
3
liburna: snel schip (van de Romeinse marine)
4
figurare: vorm geven
5
advehor: aan komen varen
2
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Ceterum nec cohibere1 parietibus2 deos neque in ullam humani oris speciem
adsimulare3 ex4 magnitudine caelestium5 arbitrantur: lucos6 ac nemora
consecrant deorumque nominibus appellant secretum7 illud, quod sola
reverentia8 vident.

Voortekenen.
[10] Auspicia9 sortesque10 ut qui maxime observant11: sortium consuetudo
simplex. Virgam12 frugiferae13 arbori decisam14 in surculos15 amputant16 eosque
notis1 quibusdam discretos2 super candidam vestem temere3 ac fortuito4
spargunt.
1

cohineo: insluiten
paries, -ietis: muur
3
assimulare: namaken
4
ex + abl.: hier: in overeenstemming met
5
caelestis: hemeling
6
lucus: bos
7
secretus: afgezonderd (van het stoffelijke), mysterieus
8
reverential: eerbied
9
auspicia n.pl.: vogeltekens, voortekens
10
sors: lot, orakel
11
observare: in acht nemen
12
virga: tak
13
frugifer: vruchtdragend
14
decidere 3, -cidi, -cisus: afsnijden
15
surculus:staafje
16
amputare: afsnijden
2
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Overigens vinden zij noch het binnen de muren houden van de goden noch het
het namaken van de goden naar enig uiterlijk van menselijk gelaat in
overeenstemming met de grootsheid der hemelingen: ze wijden bossen en
wouden en ze noemen met de naam van de goden dat onstoffelijke, wat zij
alleen in hun eerbied zien.
[10] Vogeltekens en loten nemen ze in acht, zoals de genen ,die dat het meest
doen/zoals niemand anders. De gewoonte/praktijk van loten is eenvoudig. Een
tak, die afgesneden is van een vruchtdragende boom, snijden zij in staafjes en
deze met bepaalde tekens onderscheiden sprenkelen ze bovenop een wit
kledingstuk zo maar en lukraak.

1

nota: teken (ja, nee)
discernere 3, -crevi, -cretus: onderscheiden
3
temere: zo maar
4
fortuito: toevallig
2

46 copyright drs. J.H. van Hal 2011

Mox, si publice1 consultetur2, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater
familiae, precatus3 deos caelumque suspiciens ter singulos tollit, sublatos
secundum4 impressam ante notam interpretatur5. Si prohibuerunt6, nulla de
eadem re in eundem diem consultatio7; sin permissum, auspiciorum adhuc
fides8 exigitur9. Et illud quidem etiam hic notum, avium voces volatusque10
interrogare; proprium11 gentis equorum quoque praesagia12 ac monitus
experiri13. Publice aluntur14 isdem nemoribus ac lucis, candidi15 et nullo
mortali16 opere contacti17; quos pressos sacro curru sacerdos ac rex vel
princeps civitatis comitantur18 hinnitusque1 ac fremitus2 observant.
1

publice adv.: van staatswege
consultare: raadplegen
3
precari: bidden tot
4
secundus + acc.: volgens
5
interpretari: uitleggen
6
prohibere: beletten
7
consultatio: raadpleging
8
fides: bevestiging
9
exigere 3: eisen
10
volatus: het vliegen
11
proprius + gen.:eigen aan
12
praesagium: voorspelling
13
experior: proberen
14
alere 3: voeden
15
candidus: schitterend
16
mortalis: sterfelijk
17
contingere 3,-tigi,-tactus: aanraken
18
comitari: vergezellen
2
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Verder, als er van staatswege om raad gevraagd wordt, tilt een priester van de
burgerij, maar indien privé, de pater familias na tot de goden gebeden te
hebben en terwijl hij omhoog naar de hemel kijkt, ze drie keer stuk voor stuk
op en legt hij ze nadat ze opgetild zijn uit volgens het merk, dat er van tevoren
op gedrukt is. Als ze het hebben belet, volgt er geen raadpleging over dezelfde
zaak op dezelfde dag; maar indien het is toegestaan, wordt ook nog het
vertrouwen in de vogeltekens opgeëist. En dat is weliswaar ook hier bekend,
het raadplegen van de geluiden en vluchten van de vogels; eigen aan het volk
is ook voorspellingen en waarschuwingen van paarden te beproeven. Van
staatswege worden ze in dezelfde wouden en bossen gevoed, wit en door geen
sterfelijk werk beroerd; hen onder de druk van een heilige wagen begeleiden
een priester en de koning of de eerste van de burgerij en zij houden het
gehinnik en gebries in de gaten.

1
2

hinnitus 4: gehinnik
fremitus 4: briesen
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Nec ulli auspicio maior fides, non solum apud plebem, sed apud proceres1,
apud sacerdotes; se enim ministros2 deorum, illos conscios putant. Est et alia
observatio auspiciorum, qua gravium bellorum eventus3 explorant4. Eius
gentis, cum qua bellum est, captivum quoquo5 modo interceptum6 cum electo7
popularium8 suorum, patriis quemque armis, committunt9: victoria huius vel
illius pro praeiudicio10 accipitur.

1

proceres pl.: aanzienlijken
minister: dienaar
3
eventus 4: afloop
4
explorare: onderzoeken
5
quisquis: wie/welke ook maar, iedere
6
intercipere 5: onderscheppen
7
electus: uitgelezen
8
popularis: landgenoot
9
laten vechten
10
- praeiudicium: voorteken
2
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Geen voorteken heeft groter vertrouwen, niet alleen bij het volk maar ook bij
de aanzienlijken, bij de priesters; zij beschouwen zich immers als dienaren der
goden en hen als medewetend. Ook is er een andere waarneming van de
vogeltekens, waarmee zij de afloop van zware oorlogen onderzoeken. Van dit
volk, waarmee oorlog is, laten zij een krijgsgevangene, op welke manier ook
gevangen, strijden met een uitgelezene van de eigen volkslieden, een ieder
met de vaderlijke wapens: de overwinning van de laatste of van de eerste
wordt als voorbeslissing opgevat.
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Vergaderwijze
[11] De minoribus rebus principes consultant1; de maioribus omnes, ita tamen,
ut ea quoque, quorum penes2 plebem arbitrium3 est, apud principes
pertractentur4. Coeunt, nisi quid fortuitum5 et subitum incidit6, certis diebus,
cum aut incohatur7 luna aut impletur; nam agendis rebus hoc auspicatissimum8
initium9 credunt. Nec dierum numerum, ut nos, sed noctium computant10. Sic
constituunt11, sic condicunt12: nox ducere diem videtur. Illud ex libertate
vitium13, quod non simul nec ut iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies
cunctatione14 coeuntium15 absumitur16. Ut turbae17 placuit, considunt armati.
1

consultare: raadplegen
penes + acc.: in het bezit van
3
arbitrium: beslissing
4
pertractare: uitvoerig behandelen
5
fortuitus: toevallig
6
incidere 3: zich voordoen
7
incohari: beginnen
8
auspicatus: gunstig
9
initium: begin
10
computare: berekenen
11
constituere 3: vaststellen
12
condicere 3: gezamenlijk afspreken, hier absolut: afspraak maken
13
vitium: fout, gebrek
14
cunctatio: talmen, getalm
15
coire: bijeenkomen
16
absumere: verbruiken
17
turba: massa
2
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[11] Overkleinere zaken raadplegen ze hun aanzienlijken, over grotere zaken
allen, evenwel zo, dat ook die zaken, waarvan de beslissing in handen van het
volk is, bij de vorsten geheel behandeld worden. Ze komen, tenzij iets
toevalligs en onverwachts zich voordoet, bijeen op zekere dagen, wanneer
hetzij de maan begint/het nieuwe maan is, of vol wordt; want voor het
behandelen van zaken beschouwt men dit als uiterst gunstig. En niet tellen zij
het aantal dagen, zoals wij, maar het aantal nachten. Zo stellen zij vast, zo
maken zij afspraken: de nacht schijnt de dag te brengen. Dat is een gebrek ten
gevole van hun vrijheid, dat ze niet tegelijk en niet zoals bevolen bijeenkomen,
maar zowel de tweede dag als ook de derde wordt verbruikt door het getalm
van de wie bijeenkomen. Zodra de menigte heeft besloten, houden ze
gewapend zitting.
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Silentium per sacerdotes, quibus1 tum et coercendi2 ius est, imperatur. Mox
rex vel princeps, prout3 aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum,
prout facundia4 est, audiuntur, auctoritate suadendi magis quam iubendi
potestate. Si displicuit sententia, fremitu5 aspernantur6; sin7 placuit, frameas8
concutiunt9. Honoratissimum adsensus10 genus est armis laudare.

Wraak
[12] Licet apud concilium accusare quoque et discrimen11 capitis intendere12.
Distinctio13 poenarum ex delicto. Proditores et transfugas14 arboribus
suspendunt15, ignavos1 et imbelles2 et corpore infames3 caeno4 ac palude,
1

deze dativus is hier zeugmatisch gebruikt: bij est is het dat. poss. bij imperatur is het
dat. auctoris.
2
coercere 2: straffen
3
prout: al naar gelang
4
facundia: welbespraaktheid
5
fremitus 4: gemor
6
aspernari: verachten, verwerpen
7
sin: maar indien
8
framea: lans
9
concutiere 5: slaan (op de schilden)
10
adsensus 4: bijval
11
discrimen: gevaar
12
intendere 3: richten tegen
13
distimctio: verschil
14
transfuga: overloper
15
suspendere + abl. 3: ophangen
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Stilte wordt door tussenkomst van priesters, die dan ook het recht van straffen
hebben, bevolen. Daarna wordt er naar de koning of een aanzienlijke, al naar
gelang ieders leeftijd, aanzienlijkheid, oorlogsroem, welsprekendheid is,
geluisterd, meer op grond van hun gezag van overreden dan hun macht te
bevelen. Als die mening niet in de smaak gevallen is, verwerpt men die met
gemor; maar als die wel bevallen is, slaat men met lansen op de schilden. De
eervolste soort bijval is het prijzen met wapens.
[12] Het staat ook vrij bij een vergadering beschuldigingen te uiten en te
dreigen met het gevaar van het hoofd/met een proces waar het om leven en
dood gaat. Er is een verschil van straffen op grond van het delict. Verraders en
overlopers knopen ze op aan bomen, lafaards en onkrijgshaftigen en
schandelijken qua lichaam/wie ontucht heeft gepleegd dompelen ze onder in
leem en moeras

1

ignavus: laf
imbellis: onkrijgshaftig
3
infamis: eerloos, schandelijk
4
caenum: slijk
2
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iniecta insuper crate1, mergunt. Diversitas2 supplicii illuc3 respicit4, tamquam
scelera ostendi oporteat, dum puniuntur, flagitia5 abscondi. Sed et levioribus
delictis pro modo6 poena: equorum pecorumque7 numero convicti8
multantur9. Pars multae10 regi vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur11, vel
propinquis eius exsolvitur12. Eliguntur in isdem conciliis et principes, qui iura
per pagos13 vicosque14 reddunt; centeni15 singulis ex plebe comites consilium
simul et auctoritas adsunt.

1

cratis: network, vlechtwerk
diversitas: verscheidenheid
3
illuc = ad illud
4
respicere 5 ad + acc: te maken hebben met
5
flagitiium: schanddaad
6
pro modo: verhoudingsgewijs
7
pecus, pectoris: kleinvee
8
convincere: de schuld bewijzen van
9
multare: straffen
10
multa: boete, straf
11
vindicare: wreken
12
exsolvere 3: uitbetalen
13
pagus: gouw
14
vicus: dorp
15
centeni, -ae, -a: telkens honderd
2
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nadat er een vlechtwerk overheen gegooid is. Het verschil aan straf heeft
hiermee te maken, als zou het behoren dat de misdaden ten toon gesteld
worden, terwijl ze gestraft worden, dat schanddaden verborgen worden. Maar
ook lichtere vergrijpen hebben naar verhouding een straf: wanneer hun schuld
bewezen is, worden ze met een aantal paarden en een hoeveelheid kleinvee
gestraft. Een deel van de boete wordt aan de koning of de burgerij, een deel
aan hem zelf, die gewroken
wordt, of aan de verwanten
uitgekeerd. In dezelfde
vergaderingen worden ook de
vorsten gekozen, die in de
gouwen en dorpen recht
spreken. Telkens honderd
metgezellen uit het volk zijn
bij hen ieder afzonderlijk
tegelijk als advies(orgaan) en
als gezag.
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Leiderschap
[13] Nihil autem neque publicae neque privatae rei nisi armati agunt. Sed arma
sumere non ante cuiquam moris1, quam civitas suffecturum2 probaverit3. Tum
in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinqui scuto frameaque
iuvenem ornant: haec apud illos toga, hic primus iuventae4 honos; ante hoc
domus pars videntur, mox rei publicae. Insignis nobilitas aut magna patrum
merita5 principis dignationem6 etiam adulescentulis adsignant7: ceteris
robustioribus8 ac iam pridem probatis adgregantur9, nec rubor10 inter comites11
adspici. Gradus12 quin etiam ipse comitatus13 habet, iudicio eius quem
sectantur14; magnaque et comitum aemulatio15, quibus primus apud principem
suum locus, et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitas, hae
1

moris sc. est: het is gebruikelijk
sufficere 5: standhouden, instaat zijn
3
probare: beoordelen, erkennen, goed keuren
4
iuventa: jeugd
5
meritum: verdienste
6
dignatio: achting, respect
7
adsignare: toekennen
8
robustus: sterk
9
adgregari + dat.: zich scharen bij
10
rubor: rood, schaamte
11
comitis: metgezel, pl. gevolg
12
gradus 4: trede
13
comitatus 4: gezelschap, gevolg
14
sectari: overal volgen
15
aemulatio: wedijver
2
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[13] Ze doen geen enkele openbare/staatszaak of privézaak tenzij gewapend.
Maar het is voor niemand gewoon de wapens eerder op te nemen dan dat de
burgerij geoordeeld heeft dat hij in staat zal zijn dat te doen. Dan juist in een
vergadering tooit hetzij iemand van de vorsten hetzij zijn vader hetzij tooien
zijn verwanten de jongeling met schild en lans: dit zijn bij hen de toga, dit de
eerste eer van de jeugd; voor dit schijnen zij een deel van het huis, daarna van
de staat. Opvallende hoge geboorte of grote verdiensten van de voorvaderen
verlenen zelfs jongelingen respect van de vorst: zij sluiten zich aan bij anderen,
die sterker zijn en al lang beproefd zijn en niet is het reden zich te schamen te
midden van gevolg gezien te worden. Ja, zelfs kent gevolg zelf niveaus, nl.
volgens het oordeel van hem, die ze volgen; en zowel is de concurrentie groot
van het gevolg, wie de eerste plaats bij zijn vorst heeft, als ook van de vorsten,
wie het grootste en heftigste gevolg heeft.
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vires, magno semper et electorum1 iuvenum globo2 circumdari in pace decus,
in bello praesidium3. Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque
civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat4;
expetuntur5 enim legationibus6 et muneribus7 ornantur8 et ipsa plerumque9
fama bella profligant10.

Oorlogsethiek
[14] Cum ventum in aciem, turpe11 principi virtute vinci, turpe comitatui
virtutem principis non adaequare12. Iam vero infame in omnem vitam ac
probrosum13 superstitem14 principi suo ex acie recessisse. Illum defendere,
tueri15, sua quoque fortia facta gloriae eius adsignare praecipuum1
1

electus: uitgelezen
globus: groep, schare
3
praesidium: bescherming
4
eminere 2: uitblinken
5
expetere 3: verlangen
6
legatio: gezantschap
7
munus: geschenk, gunst, taak
8
ornare: onderscheiden
9
plerumque: meestal
10
profligare: een einde doen nemen
11
sc. est
12
adaequare: evenaren
13
probrosus: vol verwijt
14
superstes, -stitis + dat.: iemand overlevend
15
tueor: beschermen
2

59 copyright drs. J.H. van Hal 2011

Dit betekent macht, dit betekent krachten en altijd door een grote schare
uitverkoren jongelui omgeven te worden betekent in vrede eer en in oorlog
bescherming. En niet alleen bij zijn eigen volk , maar ook bij naburige volken
betekent dit voor een ieder naam en eer, gesteld dat hij in aantal en
dapperheid van zijn gevolg uitblinkt; ze worden immers voor gezantschappen
gevraagd en met taken onderscheiden en meestal beëindigen ze met hun faam
zelf oorlogen.
[14] Wanneer het tot een slag is gekomen, geldt het als schandelijk voor een
vorst in dapperheid overwonnen te worden, voor het gevolg de dapperheid
van de vorst niet te evenaren. Verder is het smadelijk en vol verwijt voor het
hele leven je eigen vorst overleefd hebbend van het slagveld te zijn
teruggekeerd. Het is het belangrijkste deel van de krijgseed hem te
verdedigen, te beschermen, ook je eigen dappere daden aan diens roem toe te
wijzen.

1

praecipuum sacramentum: belangrijkste deel van de krijgseed
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sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe. Si
civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat1, plerique nobilium
adulescentium petunt ultro2 eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt,
quia et ingrata3 genti quies et facilius inter ancipitia4 clarescunt5 magnumque
comitatum non nisi vi belloque tueare6; exigunt7 enim principis sui liberalitate8
illum bellatorem9 equum, illam cruentam10 victricemque frameam. Nam
epulae11 et quamquam12 incompti13, largi14 tamen apparatus15 pro stipendio16
cedunt. Materia munificentiae17 per bella et raptus18. Nec arare1 terram aut
exspectare annum tam facile persuaseris quam vocare hostem
1

torpere 2: traag, verlamd zijn
ultro adv.: uit eigen beweging
3
ingratus: onwelgevallig
4
ancipitia n.pl.: gevaren
5
clarescere 3: beroemd worden
6
= tuearis; n.b. de coni. geeft aan deze reden een subj. karakter
7
exigere 3: eisen
8
liberalitas: vrijgevigheid
9
bellator: krijgs10
cruentus: bloedig
11
epulae: feestmaal, diner
12
quamquam: hoe .. ook
13
incomptus: onopgesmukt, eenvoudig
14
largus: rijkelijk
15
apparatus 4: toebereiding, verschaffing, feestmaaltijd
16
stipendium: soldij
17
munificentia: gulheid
18
raptus 4: roof
2
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De vorsten strijden voor de overwinning, het gevolg voor de vorst. Gesteld dat
een burgerij, waar men ontsproten is, door lange vrede en door lang nietsdoen
traag is, dan gaan de meesten der adelijke jongelui uit eigen beweging naar die
volken, die op dat moment een of andere oorlog voeren, omdat zowel voor dat
volk rust onaangenaam is als ook omdat men makkelijker roem verwerft te
midden van gevaren en omdat je slechts door geweld en oorlog een groot
gevolg in stand zou houden; ze eisen immers van de vrijgevigheid van hun
vorst dat krijgspaard, die bloedige en zegevierende lans. Want de diners en
feestmaaltijden, die hoe eenvoudig ook, evenwel rijkelijk zijn, komen in de
plaats van soldij. Middelen voor gulheid zijn er door oorlogen en roofpartijen.
Je zult ze wel niet zo gemakkelijk overreden de aarde te ploegen of (de oogst
van) het jaar af te wachten als de vijand te roepen

1

arare: ploegen
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et vulnera mereri1. Pigrum2 quin immo3 et iners4 videtur sudore5 adquirere6
quod possis sanguine parare.

Dagelijks leven.
[15] Quotiens7 bella non ineunt, non multum venatibus8, plus per otium
transigunt9, dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil
agens; delegata10 domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et
infirmissimo cuique ex familia; ipsi hebent11, mira diversitate12 naturae, cum
idem homines sic ament inertiam13 et oderint quietem. Mos est civitatibus
ultro ac viritim14 conferre principibus vel armentorum15 vel frugum1, quod pro2
1

mereri: zich op de hals halen
piger: laf
3
quin immo: ja zelfs
4
iners: lui, zwak, laf
5
sudor: zweet
6
adquirere: verwerven
7
quotiens:zo dikwijls als
8
venatus 4: jacht
9
transigere 3: doorbrengen (tijd)
10
delegare: overdragen aan
11
hebere 2: traag zijn
12
diversitas: verschil
13
inertia: traagheid, lafheid
14
viritim: man voor man, hoofdelijk
15
armenta n.pl.: trekvee
2
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en wonden te verdienen. Ja zelfs schijnt het laf en zwak door zweet iets te
verwerven, als je het door bloed kan verwerven.
[15] Zo dikwijls als ze niet oorlogen beginnen, verdrijven ze weinig vrije tijd
met jagen, meer door rust, terwijl ze zich hebben overgegeven aan slaap en
eten, terwijl juist de sterksten en oorlogszuchtigsten niets doen; het huis en de
zorg voor de penaten en de akkers is overgedragen aan de vrouwen en de
grijsaards en aan juist de zwaksten van de familie; zijzelf zijn traag, van
wonderbaarlijk verschil van natuur, aangezien dezelfde mensen zo van
traagheid houden en rust haten. De burgerijen hebben de gewoonte uit eigen
beweging en hoofdelijk voor hun vorsten hetzij van het trekvee het zij van de
veldvruchten iets bijeen te brengen, wat als eerbewijs ontvangen ook de
levensbehoeften te hulp komt.

1
2

fruges pl.: veldvruchten, graan
pro + abl: i.p.v, als
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honore acceptum etiam necessitatibus1 subvenit2. Gaudent praecipue3
finitimarum gentium donis, quae non modo a singulis, sed et publice
mittuntur, electi equi, magna arma, phalerae4 torquesque5; iam et pecuniam
accipere docuimus.

Huisvesting.
[16] Nullas Germanorum populis6 urbes habitari satis notum est, ne pati
quidem inter se iunctas sedes7. Colunt discreti8 ac diversi9, ut10 fons, ut
campus, ut nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem conexis11 et
cohaerentibus12 aedificiis: suam quisque domum spatio circumdat, sive
adversus13 casus ignis remedium sive inscitia14 aedificandi. Ne caementorum1
1

necessitates pl.: levensbehoeften
subvenire + dat.: te hulp komen
3
praecipue adv.: vooral
4
phalerae: borstversieringen
5
torques: halsketting
6
dat. auct.
7
sedes: woning
8
discretus: afgescheiden
9
diversus: afgelegen
10
ut: al naar gelang
11
connectere 3: samenbinden
12
cohaerere 2: samenhangen, verbonden zijn
13
adversus + acc.: tegen
14
inscitia: onwetendheid
2
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Ze zijn vooral blij met giften van naburige volken, die niet alleen door mensen
afzonderlijk maar ook van staatswege gestuurd worden, uitgelezen paarden,
grote wapens,, borstversieringen en halskettingen; reeds hebben wij ze ook
geleerd geld te aanvaarden.
[16] Dat geen steden door de volkeren der Germanen bewoond worden, staat
voldoende vast, dat ze zelfs niet dulden, dat woningen onderling verbonden
zijn. Ze wonen afgescheiden en afgelegen, al naar gelang een bron, een veld,
een bos hun bevallen is. Ze plaatsen dorpen niet volgens onze manier terwijl
de gebouwen onderling verbonden zijn en aan elkaar vastzitten: ieder omgeeft
zijn eigen huis
met een ruimte
hetzij als
middel tegen
het toeval van
vuur hetzij uit
onkunde van
bouwen.

1

caementum: specie
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quidem apud illos aut tegularum1 usus2: materia ad omnia utuntur informi3 et
citra4 speciem aut delectationem5. Quaedam loca diligentius inlinunt6 terra ita
pura ac splendente, ut picturam ac lineamenta7 colorum imitetur. Solent et
subterraneos specus8 aperire eosque multo insuper fimo9 onerant, suffugium10
hiemis et receptaculum11 frugibus, quia rigorem12 frigorum13 eius modi loci
molliunt14, et si quando hostis advenit, aperta populatur15, abdita autem et
defossa16 aut ignorantur17 aut eo ipso fallunt, quod quaerenda sunt.

1

tegula: dakpan
usus 4: gebruik
3
informis: ongevormd, lelijk
4
citra + acc: aan deze zijde van, zonder
5
delectatio: bevalligheid
6
inlinere 3: besmeren, bedekken
7
lineamentum: lijn, tekening
8
specus m.:spelonk, schacht
9
fimum: modder, mest
10
suffugium: toevluchtsoord
11
receptaculum: opslagplaats
12
rigor: koude
13
frigus 3. n.: koude, vorst, winter
14
mollire: verzachten
15
populari: plunderen
16
defodere 5, -fodi, -fosses: in-, begraven, ondergronds aanleggen
17
ignorari: onopgemerkt blijven
2
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Zelfs niet specie of dakpannen worden bij hen gebruikt: voor alles gebruiken zij
vormeloos materiaal zonder schoonheid of bevalligheid. Sommige plekken
besmeren ze zorgvuldiger met aarde, die zo helder en schitterend is, dat het
een schilderij en kleurenlijnen nabootst. Ze zijn gewoon ook onderaardse
schachten te openen en ze belasten die van boven met veel mest, als
toevluchtsoord tegen de winter en opslagplaats voor veldvruchten, omdat
dergelijke plaatsen de koude van de winter verzachten en als er ooit een vijand
aankomt en de open plaatsen plundert, blijven die echter onopgemerkt, omdat
ze verborgen zijn en ingegraven en misleiden juist daardoor, omdat ze gezocht
moeten worden.
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Kleding.
[17] Tegumen1 omnibus sagum2 fibula3 aut, si desit, spina4 consertum5: cetera
intecti totos6 dies iuxta7 focum8 atque ignem agunt. Locupletissimi9 veste
distinguuntur10, non fluitante11, sicut Sarmatae ac Parthi12, sed stricta13 et
singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae
neglegenter, ulteriores14 exquisitius15, ut quibus nullus per commercia16
cultus17. Eligunt1 feras et detracta velamina2 spargunt maculis3 pellibusque
1

tegumen: bedekking
sagum: korte mantel
3
fibula: speld
4
spina: doorn
5
conserere 3:vastmaken, vastspelden
6
totus: geheel, pl. alle
7
iuxta + acc.: naast
8
focus: haardvuur
9
locupletus: rijk
10
restinguere 3: onderscheiden
11
fluitare: slap naar beneden hangen, wapperen
12
De Sarmathen en Parthen waren volkeren in het oosten (Klein-Azië) waarmee de
Romeinen altijd veel problemen hadden.
13
strictus: strak
14
ulterior: verder landinwaarts
15
exquisitus: zorgvuldig
16
commercium: handel
17
cultus 4: beschaving
2
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[17] Allen hebben als bedekking een mantel met een speld of als die ontbreekt
met een doorn vastgespeld: voor de rest leven zij onbedekt alle dagen naast
het haardvuur. De rijksten
onderscheiden zich in kleding, niet
kleding die slap naar beneden hangt,
zoals de Sarmathen en Parthen
hebben, maar die strak is en de
ledematen stuk voor stuk laat zien. Ze
dragen ook dierenhuiden, degenen het
dichtst bij de oever slordig, die verder
landinwaarts zorgvuldiger, zoals
normaal is voor wie geen beschaving
door handel hebben. Ze kiezen wilde
beesten uit en besprenkelen de
afgestroopte huiden met vlekken en
met pelsen van beesten,

1

eligere 3: uitkiezen
velamen: huid
3
macula: vlek
2

70 copyright drs. J.H. van Hal 2011

beluarum1, quas exterior2 Oceanus atque ignotum mare gignit3. Nec alius
feminis quam viris habitus4, nisi quod feminae saepius lineis5 amictibus6
velantur7 eosque purpura8 variant9, partemque vestitus10 superioris in
manicas11 non extendunt12, nudae brachia ac lacertos13; sed et proxima pars
pectoris patet.

Huwelijk en bruidsschat.
[18] Quamquam severa illic matrimonia14, nec ullam morum partem magis
laudaveris. Nam prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt,
exceptis15 admodum1 paucis, qui non libidine, sed ob nobilitatem plurimis
1

belua: monster, beest (zeehonden)
exterior: zich meer naar buiten bevindend (de minder bekende Oostzee)
3
gignere 3: voortbrengen
4
habitus 4: kleding
5
lineus: van linnen
6
amictus 4: kleding
7
velare: bedekken
8
purpura: purper
9
variare: bont verven
10
vestitus 4: kleding
11
manica: mouw
12
extendere 3: uitstrekken
13
lacertus: bovenarm
14
matrimonium: huwelijk
15
excipere 5: uitzonderen
2
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die de meer zich naar buiten bevindende Oceaan en de onbekende zee
voortbrengt. En niet hebben vrouwen en mannen andere kleding, tenzij dat
vrouwen vaker zich hullen in linnen kleding en deze met purper bont verven en
het deel van de boven kleding niet uitbreiden tot in mouwen, zodat ze naakt
zijn qua boven- en onderarmen; maar ook het borstdeel in de onmiddellijke
nabijheid daarvan is bloot.
[18] Hoewel de huwelijken daar streng zijn, zul je ook wel geen enkel deel van
hun zeden meer prijzen. Want bijna als enigen van de barbaren zijn zij
tevreden met ieder één vrouw, met uitzondering van zeer weinigen, die niet
uit lust, maar vanwege aanzien benaderd worden met zeer vele huwelijken.

1

admodum: zeer
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nuptiis1 ambiuntur2. Dotem3 non uxor marito, sed uxori maritus offert.
Intersunt4 parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias5
muliebres6 quaesita nec quibus nova nupta7 comatur8, sed boves et frenatum9
equum et scutum cum framea gladioque. In haec munera uxor accipitur, atque
in vicem ipsa armorum aliquid viro adfert: hoc maximum vinculum, haec
arcana10 sacra11, hos coniugales12 deos arbitrantur13. Ne se mulier extra14
virtutum cogitationes15 extraque bellorum casus putet, ipsis incipientis
matrimonii auspiciis admonetur venire se laborum periculorumque sociam,
idem in pace, idem in proelio passuram ausuramque. Hoc iuncti boves, hoc
paratus equus, hoc data arma denuntiant16. Sic vivendum, sic pereundum:
1

nuptiae: huwelijk
ambire 4 + acc. + abl.: iemand benaderen met het verzoek tot
3
dos, dotis: bruidsschat
4
interesse: erbij zijn
5
delicae: genietingen, luxe
6
muliebris: van de vrouw
7
nupta: bruid
8
comere 3: kammen, fatsoeneren
9
frenatus: beteugeld, opgetoomd
10
arcanus: geheim
11
sacra n.pl.: heiligheid, onschendbaarheid
12
coniugialis: huwelijks13
arbitrari: beschouwen als
14
extra + acc.: buiten
15
cogitatio: overweging
16
denuntiare: aankondigen
2
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Niet biedt de vrouw de man, maar de man aan de vrouw de bruidsschat aan.
Aanwezig zijn de ouders en verwanten en zij keuren de giften, giften niet voor
het genot van de vrouw gezocht en niet opdat daarmee de jonge, gehuwde
vrouw zich fatsoeneert, maar koeien en een opgetoomd paard en een schild
met lans en zwaard. Tegen deze gaven wordt de vrouw verkregen en op haar
beurt brengt de vrouw zelf iets van wapens voor de man mee: dit beschouwen
ze als de grootste band, dit als een geheime heiligheid, dit als huwelijksgoden.
Opdat de vrouw zich niet buiten de gedachten aan deugden acht en niet
buiten de lotgevallen van oorlogen, worden zij door de voortekenen zelf van
het beginnende huwelijk eraan herinnerd, dat zij als bondgenote van de
inspanningen en gevaren komt, om hetzelfde in vrede, hetzelfde in de strijd te
ondergaan en te durven. Dit wordt aangekondigd door verbonden runderen,
dit door het opgetoomde paard, dit door de gegeven wapens. Zo moet geleefd
worden, zo moet gestorven worden:
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accipere se, quae liberis inviolata1 ac digna reddat, quae nurus2 accipiant,
rursusque ad nepotes referantur.

Huwelijkstrouw.
[19] Ergo saepta3 pudicitia4 agunt, nullis spectaculorum inlecebris5, nullis
conviviorum6 inritationibus7 corruptae. Litterarum secreta8 viri pariter ac9
feminae ignorant. Paucissima in tam numerosa10 gente adulteria11, quorum
poena praesens12 et maritis permissa: abscisis13 crinibus nudatam14 coram15
propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum verbere16 agit;
1

inviolatus: ongeschonden
nurus 4 f.: schoondochter
3
saepire, saepsi, saeptus: omheinen, beschermen
4
pudicitia: kuisheid
5
inlecebrae pl.t.: verlokkingen
6
convivium: feestmaal
7
inritatio: prikkeling
8
secretum: geheim
9
pariter ac: evenzeer als
10
numerosus: talrijk
11
adulterium: overspel
12
praesens: onmiddellijk
13
abscindere, -scidi, -scissus: afsnijden
14
nudare: van kleren ontdoen
15
coram + abl.: ten overstaan van
16
verber n.: zweep, zweepslag
2
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dat zij die krijgt om ze ongeschonden en waardig aan haar kinderen terug te
geven, opdat haar schoondochters die ontvangen en opdat ze weer aan haar
kleinkinderen teruggegeven worden.
[19] Dus leven ze met beschermde kuisheid, door geen verlokkingen van
schouwspelen, door geen prikkelingen van gastmalen aangetast. De geheimen
van het schrift kennen mannen evenzeer als vrouwen niet. Er zijn in het zo
omvangrijke volk zeer weinig gevallen van echtbreuk, waarvoor de straf op
staande voet en aan de echtgenoten toegestaan is: met afgesneden haren
wordt zij naakt ten overstaan van verwanten door haar man uit huis verdreven
en door heel het dorp met de zweep gejaagd;
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publicatae1 enim pudicitiae nulla venia2: non forma, non aetate, non opibus
maritum invenerit. Nemo enim illic3 vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi
saeculum vocatur. Melius4 quidem adhuc eae civitates, in quibus tantum
virgines nubunt et cum spe votoque uxoris semel5 transigitur6. Sic unum
accipiunt maritum quo modo7 unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio
ultra8, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum, sed tamquam matrimonium
ament. Numerum liberorum finire aut quemquam ex adgnatis9 necare
flagitium habetur10, plusque ibi boni mores valent quam alibi11 bonae leges.

De jeugd.
[20] In omni domo nudi ac sordidi12 in hos artus13, in haec corpora, quae
miramur, excrescunt. Sua quemque mater uberibus1 alit, nec ancillis2 ac
1

publicare: tot gemeengoed maken
venia: vergiffenis
3
illic: daar (i.t.t. in Rome)
4
sc. faciunt
5
semel; in een keer, voor goed
6
transigere 3 cum + abl.: afrekenen met
7
quo modo: zoals
8
ultra adv.: verder
9
adgnatus: verwant
10
habere + 2 acc.: beschouwen als
11
alibi: elders ( gedacht wordt aan Rome)
12
sordidus: vuil
13
artus: lid, ledemaat
2
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er is immers voor het tot gemeengoed maken van kuisheid geen vergiffenis:
niet met schoonheid, niet met leeftijd, niet met rijkdom zal ze wel een man
vinden. Niemand lacht daar om gebreken. Niet roept men, dat de tijdsgeest
verpest en verpest wordt. Beter zeker nog doen die burgerijen het, waar
slechts maagden trouwen en waar in één keer afgerekend wordt met de hoop
en de wens van de echtgenote. Zij ontvangen zo één echtgenoot, zoals zij één
lichaam en één leven krijgen, opdat er geen gedachte verder gaat, opdat geen
begeerte verder reikt, opdat ze niet als het ware hun echtgenoot maar het
huwelijk beminnen. Het aantal kinderen te begrenzen of iemand van de
verwanten te doden wordt beschouwd als schanddaad, en daar vermogen
meer de goede zeden dan elders goede wetten.
[20] In ieder huis groeien zij naakt en vuil tot die ledematen op, tot die
lichamen, die wij bewonderen. Ieder wordt door de eigen moeder aan de borst
gevoed en niet worden ze toevertrouwd aan slavinnen en voedsters.

1
2

uber: borst
ancilla: slavin, dienares
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nutricibus1 delegantur2. Dominum ac servum nullis educationis3 deliciis4
dignoscas5: inter eadem pecora, in eadem humo degunt6, donec aetas separet
ingenuos7, virtus adgnoscat8. Sera9 iuvenum venus, eoque inexhausta10
pubertas11. Nec virgines festinantur12; eadem iuventa13, similis proceritas14:
pares validaeque miscentur15, ac robora16 parentum liberi referunt. Sororum
filiis idem apud avunculum17 qui ad patrem honor. Quidam sanctiorem
artioremque18 hunc nexum19 sanguinis arbitrantur et in accipiendis obsidibus20
1

nutrix: voedster
delegare: toewijzen
3
education: onderwijs
4
deliciae pl.t.: genot, luxe
5
dignoscere: onderscheiden
6
degere 3: de tijd doorbrengen, leven
7
ingenuus: vrijgeborene
8
adgnoscere: herkennen; hier beroep doen op
9
serus: laat
10
inexhaustus: onuitgeput
11
pubertas: volwassenheid, mannelijkheid
12
festinare: bespoedigen, tot haast aanzetten
13
iuventa: jeugd
14
proceritas: lengte
15
miscere: doen trouwen
16
robur n.: kracht
17
avunculus: oom (van moeders zijde)
18
artus: nauw
19
nexus 4: het samenknopen; band
20
obsess, -sidis: gijzelaar
2
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De heer en de slaaf kan je niet onderscheiden aan enige luxe van opvoeding: te
midden van hetzelfde vee, op dezelfde grond leven ze, totdat de leeftijd de
vrijgeborenen scheidt en de deugden beroep doet op hen. Laat is van de jonge
mannen de liefde en daarom is de mannelijkheid niet uitgeput. Ook niet
worden de meisjes tot haast aangezet; zij hebben dezelfde jeugdigheid,
dezelfde lengte: gelijk (in leeftijd) en krachtig trouwen ze en de kinderen geven
de kracht van de ouders weer. De kinderen van de zusters hebben dezelfde eer
bij hun oom van moeders zijde als bij hun vader. Sommigen menen, dat deze
bloedband heiliger en strakker is en bij het aanvaarden van gijzelaars eisen ze
die meer,
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magis exigunt1, tamquam2 et animum firmius et domum latius teneant.
Heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum. Si
liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui3, avunculi.
Quanto plus propinquorum, quanto maior adfinium4 numerus, tanto
gratiosior5 senectus6; nec ulla orbitatis7 pretia.

Vijandschap en gastvrijheid.
[21] Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse
est; nec implacabiles8 durant9: luitur10 enim etiam homicidium11 certo
armentorum12 ac pecorum numero recipitque satisfactionem universa domus,
utiliter13 in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem.

1

exigere 3: eisen
tamquam + coni.: alsof, in de mening dat
3
patruus: oom (van vaders zijde)
4
adfinis: (aangetrouwde) verwant
5
gratiosus: geacht
6
senectus, -tutis f.: ouderdom
7
orbitas: het kinderloos zijn
8
implacabilis: onverzoenbaar
9
durare: voortduren
10
luere 3: boeten voor, betalen voor
11
homocidium: moord
12
armentum: kudde(groot) vee, groot vee
13
utiliter adv.: nuttig
2
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alsof ze dan het hart in een steviger en het huis in een bredere greep hebben.
Als erfgenamen evenwel en opvolgers heeft ieder zijn eigen kinderen en er is
geen testament. Als er geen kinderen zijn, dan zijn de eerste graad in bezit de
broers, ooms van vaders zijde en die van moeders zijde. Hoe meer
bloedverwanten en hoe groter het aantal aangetrouwde verwanten des te
geachter is de ouderdom; en er is geen beloning van kinderloosheid.
[21] Zowel het op je nemen van de vijandschappen hetzij van je vader hetzij
van een verwant als ook van vriendschappen is noodzakelijk; en niet duren ze
onverzoenbaar voort; immers ook voor een moord wordt geboet met een
zeker aantal groot en klein vee en het gehele huis aanvaardt de
genoegdoening, tot nut voor de staat, omdat vijandschappen gevaarlijker zijn
gepaard met vrijheid.
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Convictibus1 et hospitiis non alia gens effusius2 indulget. Quemcumque
mortalium arcere tecto nefas3 habetur; pro4 fortuna5 quisque apparatis epulis6
excipit. Cum defecere7, qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii et comes;
proximam domum non invitati adeunt. Nec interest8: pari humanitate9
accipiuntur. Notum ignotumque quantum ad ius hospitis10 nemo discernit11.
Abeunti, si quid poposcerit, concedere12 moris13; et poscendi in vicem eadem
facilitas14. Gaudent muneribus, sed nec data imputant15 nec acceptis
obligantur16: victus17 inter hospites comis18.

1

convictus 4: feest, gastmaal
effuse adv.: uitbundig
3
nefas n. indecl.: misdaad
4
pro + abl.: overeenkomstig
5
fortuna: vermogen
6
epulae pl.t.: spijzen, feestmaal
7
deficere 5, -feci: opraken
8
interest: het maakt uit
9
humanitas: beschaving, beleefdheid
10
sc. pervenit: pervenire ad: betrekking hebben op
11
discernere 3: verschil maken
12
concedere 3: toestaan
13
sc. est
14
facilitas: gemak, neiging, inschikkelijkheid
15
imputare: in rekening brengen
16
obligare: verplichten
17
victus 4: levenswijze
18
comis: vriendelijk
2
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Aan feestmaaltijden en gastvriendschappen geeft geen ander volk uitbundiger
toe. Wie dan ook der stervelingen te weren van je huis wordt als goddeloos
gezien; overeenkomstig het vermogen ontvangt een ieder (zijn gast) met
welverzorgde maaltijden. Wanneer het op is geraakt, dan is degene die zojuist
nog gastheer was geweest de wijzer van gastvriendschap en metgezel; ze gaan
zonder uitnodiging naar het dichtstbijzijnde huis. En er is geen verschil: met
gelijke vriendelijkheid worden ze ontvangen. Niemand maakt een onderscheid
tussen bekend en onbekend, voorzover het te maken heeft met het gastrecht .
Wanneer de gast weggaat, hoort het tot de gewoonte, als hij iets eist, dat toe
te staan, maar noch brengen ze het gegevene in rekening noch wordt men
door wat ontvangen is verplicht: de levenswijze tussen gast en gastheer is
vriendelijk.
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Dagindeling.
[22] Statim e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lavantur1, saepius
calida, ut2 apud quos plurimum3 hiems occupat. Lauti cibum capiunt:
separatae4 singulis sedes et sua cuique mensa. Tum ad negotia nec minus
saepe ad convivia procedunt armati. Diem noctemque continuare5 potando6
nulli probrum7. Crebrae8, ut inter vinolentos9, rixae10 raro11 conviciis12, saepius
caede et vulneribus transiguntur13. Sed et de reconciliandis14 in vicem inimicis
et iungendis adfinitatibus15 et adsciscendis16 principibus, de pace denique ac
bello plerumque17 in conviviis consultant1, tamquam2 nullo magis tempore aut
1

lavare, lavi, lautum: wassen
sc. mos est
3
sc. temporis
4
separatus: apart
5
continuare: onmiddellijk op elkaar laten volgen
6
potare: drinken
7
probrum: verwijt
8
creber, -bra, brum: talrijk
9
vinolentus: beschonken
10
rixa: ruzie
11
raro: zelden
12
convicium: scheldwoord
13
transigere: voltooien
14
reconciliare: verzoenen
15
adfinitas, -tatis: verwant
16
adsciscere 3: goedkeuren, aanvaarden
17
plerumque: meestal
2
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[22] Onmiddellijk na de slaap, die men meestal rekt tot in de dag, neemt men
een bad, vaker in warm water, zoals gewoon is bij wie de winter het grootste
deel vanhet jaar bezet. Na het bad eten ze: ieder heeft een eigen zetel en een
eigen tafel. Dan gaan ze gewapend naar buiten voor zaken en niet minder
vaak voor feestmalen. Dag en nacht met drinken aaneenrijgen is voor niemand
een reden van verwijt. De talrijke twisten, zoals gewoon is onder
beschonkenen, worden zelden met scheldwoorden, vaker met een bloedbad
en wonden tot een einde gebracht. Maar ook over het op hun beurt verzoenen
van vijanden en het aangaan van verwantschappen en het goedkeuren van
vorsten, tenslotte over vrede en oorlog raadplegen ze meestal op
feestmaaltijden, alsof op geen enkel moment meerde geest hetzij openstaat

1
2

consultare: raadplegen
tamquam: alsof
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ad simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas incalescat1. Gens non
astuta2 nec callida3 aperit adhuc secreta4 pectoris licentia5 ioci6; ergo detecta
et nuda omnium mens. Postera die retractatur7, et salva8 utriusque temporis
ratio9 est: deliberant10, dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare non
possunt.

Eet- en drinkgedrag.
[23] Potui11 umor ex hordeo12 aut frumento, in quandam similitudinem vini
corruptus13: proximi ripae14 et vinum mercantur15. Cibi simplices, agrestia16
1

incalescere 3: heet worden
astutus: sluw
3
callidus: slim
4
secretum: geheim
5
licentia: teugelloosheid
6
iocus: grap
7
retractare: weer ter hand nemen
8
salvus: gezond
9
het redeneren
10
deliberare: overwegen
11
potus 4: het drinken, drank, dat. finalis
12
hordeum: gerst
13
corrumpere: laten gisten
14
ripa: oever (van de Rijn)
15
mercari: kopen
16
agrestis: landelijk
2
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voor eenvoudige gedachten of warm wordt voor grote. Het volk, dat niet sluw
en niet slim is, opent wat nog de geheimen van de borst zijn door de
teugelloosheid van de scherts; dus is ontbloot en naakt de geest van allen. De
volgende dag wordt het weer ter hand genomen en het redeneren van ieder
van beide momenten is gezond: ze overwegen, terwijl ze niet kunnen
verzinnen, ze besluiten,
terwijl ze zich niet kunnen
vergissen.
[23] Als drank is het vocht
uit gerst of graan tot een
zekere gelijkenis van wijn
gegist; zij die het dichtst
bij de oever wonen kopen
ook wijn.Er is eenvoudig
voedsel, er zijn vruchten
van het land,
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poma1, recens2 fera3 aut lac4 concretum5: sine apparatu6, sine blandimentis7
expellunt famem8. Adversus sitim9 non eadem temperantia10. Si indulseris11
ebrietati12 suggerendo13 quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam
armis vincentur.

Dobbelspel.
[24] Genus spectaculorum unum atque in omni coetu14 idem. Nudi iuvenes,
quibus id ludicrum15 est, inter gladios se atque infestas frameas saltu16 iaciunt.

1

pomum: vrucht
recens: vers, pas gevangen
3
fera: wild
4
lac, lactis n.:melk
5
concretus: gestremd
6
apparatus 4:pracht
7
blandimentum: het aangename
8
famis: honger
9
sitis: dorst
10
temperantia: gematigdheid
11
indulgere 2, -dulsi: toegeven aan
12
ebrietas: dronkenschap
13
suggerere 3: aanvoeren
14
coetus 4: bijeenkomst
15
ludicrum: spelletje, tijdverdrijf, voorstelling
16
saltus 4: het springen
2

89 copyright drs. J.H. van Hal 2011

er is vers wild of gestremde melk: zonder pracht, zonder het aangename
verdrijven ze de honger. Tegen de dorst is er niet sprake van dezelfde
gematigdheid. Als je toegeeft aan hun dronkenschap door aan te voeren,
zoveel als ze willen, dat zullen ze niet minder gemakkelijk door hun fouten dan
met wapens overwonnen worden.
[24] Er is één sort schouwspelen en die is bij iedere bijeenkomst hetzelfde.
Naakte jonge mannen, voor wie dit een spelletje is, werpen zich met sprongen
tussen zwaarden en gevaarlijke lansen.
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Exercitatio1 artem paravit, ars decorem2, non in quaestum3 tamen aut
mercedem4: quamvis audacis5 lasciviae6 pretium est voluptas spectantium.
Aleam7, quod mirere8, sobrii9 inter seria10 exercent, tanta lucrandi11 perdendive
temeritate12, ut, cum omnia defecerunt13, extremo ac novissimo14 iactu15 de
libertate ac de corpore contendant16. Victus voluntariam servitutem adit:
quamvis17 iuvenior, quamvis robustior adligari18 se ac venire19 patitur. Ea est in

1

exercitatio: oefening
decor: bekoorlijkheid
3
quaestus 4: geldgewin
4
merces, -cedis: loon
5
audax: vermetel
6
lascivia: uitgelatenheid
7
alea: dobbelsteen
8
= mireris: mirari: bewonderen, zich verwonderen over
9
sobrius: nuchter
10
seria n.pl.: ernstige bezigheden
11
lucrari: winst maken
12
temeritas: roekeloosheid
13
deficere 5: opraken
14
novissimus: laatste (wat nieuw is is het laatste)
15
iactus 4: werk
16
contendere 3 de + abl.: strijden om
17
quamvis: ookal
18
adligare: boeien
19
venire: verkocht worden (<ven-ire)
2
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Oefening heeft kunst voortgebracht, kunst bekoorlijkheid, niet voor geldgewin
evenwel of loon: de prijs van de hoe vermetele dartelheid ook is de wellust
van de toeschouwers. Het dobbelspel, iets waarover je je wel zult
verwonderen, beoefenen als ze sober zijn als een serieuze aangelegenheid,
met zo’n grote roekeloosheid in het winnen of verliezen, dat zij, wanneer alles
op is geraakt, zij met een uiterste en laatste worp strijden om de vrijheid en
het lichaam. Wie overwonnen is begeeft zich in vrijwillige slavernij: ook al is hij
jonger, ookal is hij sterker, dan toch duldt hij, dat hij gebonden wordt en ter
koop wordt aangeboden.
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re prava1 pervicacia2; ipsi fidem vocant. Servos condicionis3 huius per
commercia4 tradunt, ut se quoque pudore victoriae exsolvant5.

Slaven.
[25] Ceteris servis non in nostrum morem6, descriptis7 per familiam
ministeriis8, utuntur: suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti
modum9 dominus aut pecoris aut vestis ut colono10 iniungit11, et servus
hactenus12 paret: cetera domus13 officia14 uxor ac liberi exsequuntur15.
Verberare16 servum ac vinculis17 et opera coercere1 rarum: occidere solent,
1

pravus: slecht
pervicacia: halsstarrigheid
3
condicio: voorwaarde, staat
4
commercium: handel
5
exsolvere: los maken
6
mos: wijze; in .. morem: op .. wijze
7
describere 3: beschrijven, bepalen
8
ministerium: taak
9
modus: maat, hoeveelheid
10
colonus: boer, pachter
11
iniungere 3 + dat.: verbinden aan, opleggen aan
12
hactenus: in zoverre
13
domus 2e en 4e decl!
14
officium: taak
15
exsequi 3: vervullen
16
verberare: geselen
17
vinculum: boei
2
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Dit is in een slechte zaak halsstarrigheid; zijzelf noemen het betrouwbaarheid.
De slaven van deze staat verhandelen ze, opdat zij ook zich van de schaamte
over de overwinning bevrijden.
[25] De rest van de slaven gebruiken zij niet op onze wijze, terwijl de taken
over de familie bepaald zijn: ieder bestuurt zijn eigen woning, zijn eigen
penaten. De heer legt zijn slaaf een maat graan op of een hoeveelheid vee of
kleding zoals aan een pachter en de slaaf gehoorzaamt tot zover: de rest van
de huistaken voeren vrouw en kinderen uit. Een slaaf geselen en met boeien
en dwangarbeid straffen komt niet vaak voor: ze zijn gewoon te doden, niet

1

coercere: bedwingen, bestraffen
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disciplina1 et severitate, sed impetu2 et ira, ut inimicum, nisi quod impune3 est.
Liberti non multum supra4 servos sunt, raro5 aliquod momentum6 in domo,
numquam in civitate, exceptis dumtaxat7 iis gentibus quae regnantur. Ibi enim
et super ingenuos8 et super nobiles ascendunt9: apud ceteros impares10
libertini libertatis argumentum11 sunt.

Economie.
[26] Faenus12 agitare13 et in usuras14 extendere15 ignotum; ideoque magis
servatur16 quam si vetitum esset. Agri pro numero cultorum1 ab universis in
1

disciplina: tucht; let op de tweevoudige hendiadys
impetus 4: impuls
3
impune adv.: ongestraft
4
supra + acc.: boven
5
raro adv.: zelden
6
momentum: gewicht, waarde, invloed
7
dumtaxat: in ieder geval, althans
8
ingenuus: vrijgeborene
9
ascendere 3: klimmen
10
impar: ongelijk
11
argumentum: bewijs
12
faenus n.: woekerrente
13
agitare: opeisen
14
usura: rente
15
extendere: uitbreiden
16
servare: bewaren, zich houden aan
2
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uit tucht en strengheid, maar in een opwelling en uit woede, zoals een vijand,
alleen dat het ongestraft is. Vrijgelatenen staan niet ver boven slaven, zelden
zijn zij een doorslaggevende factor in huis, nooit in de burgerij, met
uitzondering althans van die volken, die door een koning bestuurd worden.
Daar immers klimmen ze op zowel tot boven de vrijgeborenen en boven de
adel: bij de rest zijn de ongelijke vrijgelatenen een bewijs van vrijheid.
[26] Woekerrente opeisen en geld uitzetten tegen rente is onbekend; en
daarom wordt dat meer in stand gehouden dan als het verboden was. De
akkers worden in overeenstemmming met het aantal bebouwers door allen
tezamen

1

cultor: bebouwer
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vices occupantur, quos mox inter se secundum1 dignationem partiuntur2;
facilitatem3 partiendi camporum spatia praestant4, arva per annos mutant5, et
superest ager. Nec enim cum ubertate6 et amplitudine7 soli labore
contendunt8, ut pomaria9 conserant10 et prata11 separent12 et hortos rigent13:
sola terrae seges14 imperatur15. Unde16 annum quoque ipsum non in totidem
digerunt17 species18: hiems et ver et aestas intellectum19 ac vocabula habent,
autumni perinde20 nomen ac bona ignorantur1.
1

secundum + acc: volgens
partiri: verdelen
3
facilitas: het gemak
4
praestare: verschaffen
5
mutare: wisselen
6
ubertas, -tatis: vruchtbaarheid
7
amplitude, -tudinis: omvang, uitgestrektheid
8
contendere 3 cum: zich meten met
9
pomarium: boomgaard
10
conserere 3: aanplanten
11
partum: weide
12
separare: scheiden
13
rigare: bewateren
14
seges f.: gewas
15
imperare + dat.: opleggen aan
16
rel. aansluiten = inde: vandaar, daarom
17
digerere: verdelen
18
species: verschijning
19
intellectus 4: begrip
20
perinde: evenzo
2

97 copyright drs. J.H. van Hal 2011

beurtelings in bezit genomen, die zij daarna onderling naar waardigheid
verdelen; de ruimten van de velden leveren het gemak om te verdelen, ze
wisselen van akker per jaar en er is een akker over. En niet binden ze door te
werken de strijd aan met de vruchtbaarheid en de omvang van de grond om
boomgaarden te zaaien en weiden te scheiden en tuinen te bewateren: alleen
gewas wordt de aarde opgelegd. Daarom ook verdelen ze het jaar zelf niet in
evenveel verschijningsvormen/seizoenen: winter en lente en zomer hebben
begrip en namen, evenzo kent men van de herfst niet de naam en niet de
goederen.

1

ignorare: niet kennen
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Begrafeniswijze.
[27] Funerum nulla ambitio1: id solum observatur, ut corpora clarorum virorum
certis lignis2 crementur. Struem3 rogi4 nec vestibus nec odoribus5 cumulant6:
sua cuique arma, quorundam igni et equus adicitur. Sepulcrum caespes7 erigit8:
monumentorum9 arduum10 et operosum11 honorem ut gravem defunctis12
aspernantur13. Lamenta14 ac lacrimas cito, dolorem et tristitiam tarde ponunt.
Feminis lugere15 honestum est, viris meminisse.
Haec in commune16 de omnium Germanorum origine ac moribus accepimus:
nunc singularum gentium instituta17 ritusque1, quatenus2 [27] Er is geen
1

ambitio: ambitie, ijdelheid, bluf
lignum: hout
3
strues: stapel
4
rogus: brandstapel
5
odor: reukwerk
6
cumulare: ophopen, overladen
7
caespes: graszode
8
erigere 3: oprichten
9
monumentum: gedenkteken
10
arduus: steil
11
operosus: bewerkelijk
12
defunctus (vita): overledene
13
aspernari: afwijzen
14
lamentum: jammerklacht
15
lugere: rouwen
16
in commune: over het algemeen
17
institutum: instelling
2
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ijdelheid bij begrafenissen: dit houdt men slechts in acht, dat de lichamen van
beroemde mannen met bepaald hout verbrand worden. De brandstapel
overladen ze noch met kleren noch met geurwerken: aan een ieder worden de
eigen wapens, van sommigen wordt ook het paard aan het vuur toegevoegd.
Graszoden richten de tombe op: ze verachten de steile en arbeidsintensieve
eer van gedenktekenen, als was die zwaar voor de overledenen. Weeklachten
en tranen leggen ze snel ter zijde, verdriet en droefheid langzaam. Voor
vrouwen is het eervol te rouwen, voor mannen zich de dode te herinneren.
Dit hebben we over het algemeen over de oorsprong en zeden van alle
Germanen vernomen: nu zal ik van de volkeren stuk voor stuk de instellingen,
de gewoonten uit de doeken doen,

1
2

ritus 4: gewoonte
quatenus: voor zover als
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differant1, quae nationes e Germania in Gallias commigraverint, expediam2.

Germanen aan de Romeinse grens.
[28] Validiores olim Gallorum res fuisse summus auctorum divus Iulius tradit;
eoque credibile est etiam Gallos in Germaniam transgressos: quantulum3 enim
amnis obstabat4 quo minus, ut5 quaeque gens evaluerat6, occuparet
permutaretque7 sedes promiscuas8 adhuc et nulla regnorum potentia divisas?
Igitur inter Hercyniam silvam9 Rhenumque et Moenum10 amnes Helvetii11,
ulteriora12 Boii13, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boihaemi nomen
significatque
1

differre: verschillen
expedire: uit de doeken doen
3
quantulum: hoeweinig
4
obstare quo minus + coni.: verhinderen dat
5
ut quisque: telkens als iemand/enig
6
evalescere 3: krachtiger worden
7
permutare: veranderen, wisselen van
8
promiscuus: gemeenschappelijk, niet gescheiden
9
Hercynia silva:het gebied van het Zwarte Woud, het Thüringerwoud en het
Bohemerwoud.
10
Moenus: de Main, rechter zijrivier van de Rijn in Duitsland
11
De Helvetii woonden in N.W.-Zwitserland
12
ulterior: verder
13
De Boii waren Galliërs, die ooit met Brennus Rome bijna ten val gebracht hadden.
Bohemen wordt als hun bakermat gezien: heim van de Boii. Rond 60 v.Chr. sloten de
2
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voor zover als ze verschillen, welke volkeren uit Germania verhuisd zijn naar
Gallia.
[28] Als hoogste der zegslieden levert Iulius Caesar over, dat ooit de wereld der
Galliërs sterker was dan die van van de Germanen; en daarom is het
geloofwaardig, dat de Galliërs naar Germanië overgestoken zijn: hoeweinig
verhinderde een rivier het, dat telkens als een volk aan de macht gekomen
was, dat volk het land aan de overkant in bezit nam en dat het van woonplaats
wisselde, die nog niemandsland was en door geen macht van koningen
verdeeld was? Dus hebben de Helvetii tussen het Hercynische woud en de
rivieren de Rijn en de Main gebied gehad, de Boii hebben gebied gehad, dat
verder dan dat van de Helvetii lag, ieder van beide Gallische volken. Over is nog
de naam Bohemen en dat geeft

Boii zich bij de Helvetii aan toen deze Gallische stam vanuit zijn thuisland (het
huidige Zwitserland) Gallië binnentrok. Samen met hen werden de Boii in 58
v.Chr. verslagen door Julius Caesar bij Bibracte. Caesar stond hun toe zich te vestigen in
het gebied tussen de Loire en de Allier. Hun hoofdstad was Gorgobina, een plaats die
tot nu toe niet geïdentificeerd is.
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loci veterem memoriam quamvis mutatis cultoribus1. Sed utrum Aravisci2 in
Pannoniam ab Osis3, Germanorum natione, an Osi ab Araviscis in Germaniam
commigraverint4, cum eodem adhuc sermone institutis moribus utantur,
incertum est, quia pari olim inopia ac libertate eadem utriusque ripae bona
malaque erant. Treveri5 et Nervii6 circa7 adfectationem8 Germanicae originis
ultro ambitiosi9 sunt, tamquam per hanc gloriam sanguinis a similitudine et
inertia10 Gallorum separentur. Ipsam Rheni ripam haud dubie11 Germanorum
populi colunt, Vangiones, Triboci, Nemetes12. Ne Ubii13 quidem,

1

cultor: bewoner
Aravisci: Pannonische volksstam op de rechteroever van de Donau
3
De Osi woonden op de linkeroever van de Donau.
4
commigrare: verhuizen
5
Treveri: Gallische stam aan de Moezel meet als hoofdstad Augusta Treverorum (Trier)
6
Nervii: Gallische stam tussen de Schelde en de Smaber, door Caesar uitgeroeid.
7
circa + acc.: over
8
adfectatio + gen.: aanspraak op
9
ambitiosus: eerzuchtig, ijdel
10
inertia: lafheid
11
dubie adv.: twijfelachtig
12
stammen in de buurt van Worms, Straatsburg en Spier.
13
Ubii: Germanen, die in 38 v.Chr. door toedoen van M. Agrippa zich op de westelijke
Rijnoever vestigden en daar Oppidum Ubiorum stichtten, dat later Colonia Agrippina
heette, naar de vierde vrouw van keizer Claudius: Keulen.
2
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de herinnering van de oude plek weer, ookal zijn de bewoners veranderd.
Maar of de Aravisci naar Pannonia verhuisd zijn weg van de Osi, of de Osi van
de Aravisci naar Germania, is, omdat ze nog steeds dezelfde instellingen en
gewoonten gebruiken, onzeker, omdat ooit door hetzelfde gebrek en dezelfde
vrijheid wat goed en slechts was van ieder van beide oevers hetzelfde was. De
Treveri en de Nervii zijn over hun aanspraak op hun Germaanse afkomst
bovendien trots, alsof zij door deze roem van hun bloed gescheiden zouden
worden van de gelijkenis en de lafheid van de Galliërs. Zonder enige twijfel
wordt de oever zelf van de Rijn door volkeren der Germanen bewoond: de
Vangones, de Triboci, de Nemetes. Zelfs niet de Ubii,
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quamquam Romana colonia esse meruerint1 ac libentius Agrippinenses
conditoris2 sui nomine vocentur, origine erubescunt3, transgressi olim et
experimento4 fidei super ipsam Rheni ripam conlocati, ut arcerent, non ut
custodirentur.

De Bataven.
[29] Omnium harum gentium virtute praecipui5 Batavi6 non multum ex ripa,
sed insulam Rheni amnis colunt, Chattorum quondam populus et seditione7
domestica in eas sedes transgressus, in quibus pars Romani imperii fierent.
Manet honos et antiquae societatis insigne8; nam nec tributis contemnuntur9
nec publicanus10 atterit11; exempti12 oneribus1 et conlationibus2 et tantum in
usum proeliorum sepositi3,
1

merere 2: het verdienen
conditor: stichter
3
erubescere 3: zich schamen
4
experimentum: blijk, bewijs
5
praecipuus: bijzonder, buitengewoon
6
De Bataven woonden al in de tijd van Caesar tussen Rijn, Waal en Maas. In 70 n.Chr.
kwamen ze in opstand. Van de Bataven werden ook praetoriani gelicht.
7
seditio: conflict
8
insigne n.: onderscheiding
9
contemnere 3: geringschatten
10
publicanus: belastingpachter
11
atterere 3: uitpersen
12
eximere + dat. 3, -emi, -emptus: onttrekken aan
2
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schamen zich over hun oorsprong, hoewel zij het verdiend hebben een
Romeinse colonia te zijn en liever inwoners van Agrippina naar de naam van
hun stichter heten; ze zijn immers ooit de Rijjn overgestoken en op grond van
bewijs van betrouwbaard hebben zijn zij op de oever van de Rijn geplaatst, om
af teweren, niet om bewaakt te worden .
[29] De Bataven onder al deze
volkeren uitmuntend in dapperheid
wonen niet ver van de Rijnoever,
maar ze bewonen een eiland in de
rivier de Rijn, ooit een volk van de
Chatti en door een inwendig conflict
naar die woonplaatsen overgestoken
om daar deel van het Romeinse rijk te
worden. Over is de eer en de
onderscheiding van het oude
bondgenootschap; want noch
worden ze met belastingen
geringschat noch perst een
belastingpachter hen uit; vrijgesteld
van lasten en bijdragen en slechts
gereserveerd voor nut in oorlogen
1

onus 3.: last, pl. heffingen
conlatio: bijdrage
3
seponere 3: opzij leggen, bestemmen
2
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velut tela atque arma, bellis reservantur. Est in eodem obsequio1 et
Mattiacorum2 gens; protulit enim magnitudo populi Romani ultra3 Rhenum
ultraque veteres terminos imperii reverentiam4. Ita sede finibusque in sua ripa,
mente animoque nobiscum agunt5, cetera similes Batavis, nisi quod ipso adhuc
terrae suae solo6 et caelo acrius animantur7.
Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenum
Danuviumque consederint, eos qui decumates8 agros exercent9. Levissimus
quisque10 Gallorum et inopia audax11 dubiae possessionis solum occupavere;
mox limite12 acto promotisque13 praesidiis14 sinus15 imperii et pars provinciae
habentur.
1

obsequium: gehoorzaamheid
De Mattiaci, verwant met de Chatti, woonden rond Wiesbaden.
3
ultra + acc.: aan gene zijde van
4
reverentia: respect
5
agere 3: handelen, doen, leven
6
solum: grond
7
animare: aanmoedigen
8
decumas, -matis: tiendplichtig
9
exercere 2: bewerken
10
quisque + superlativus: juist de … -sten
11
audax: vermetel
12
limes, limitis: grenswal, grenslinie (hier de limes van Lahn naar Kehlheim aan de
Donau, door Trajanus begonnen)
13
promovere: vooruitschuiven
14
praesidium: verschansing
15
sinus 4: baai, boezem, voorland
2
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worden zij, als waren zij aanvals- en verdedigingswapens, voor oorlogen apart
gehouden. In dezelfde gehoorzaamheid is ook het volk der Mattiaci; immers de
grootsheid van het Romeinse volk heeft voorbij aan de Rijn en voorbij de oude
grenzen het ontzag voor het rijk uitgebreid. Zo leven zij qua verblijfplaats en
gebied op hun eigen over, maar geestelijk en in hun hart met ons, in alles
lijkend op de Bataven, tenzij dat zij juist nog door de bodem van hun eigen
aarde en door hun hemel heviger aangemeodigd worden.
Niet kan ik onder die volkeren der Germanen rekenen, hoewel zij zich aan de
overkant van de Rijn en de Donau hebben neergelaten, die volken, die
tiendplicht land bewerken. Juist de meest onbetekenenden der Galliërs en
diegenen die door gebrek vermetel zijn, hebben grond van twijfelachtig bezit1
bezet. Spoedig worden zij wanneer de grenslinie is aangelegd en garnizoenen
vooruit zijn geplaatst als voorland en deel van de provincie beschouwd.

1

twijfelachtig door de dreiging van de Germanen.
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De Chatti.
[30] Ultra1 hos Chatti2 initium sedis ab Hercynio saltu3 incohant4, non ita
effusis5 ac palustribus6 locis, ut ceterae civitates, in quas Germania patescit7;
durant8 siquidem9 colles, paulatim rarescunt10, et Chattos suos saltus
Hercynius prosequitur simul atque11 deponit. Duriora genti corpora, stricti12
artus, minax13 vultus et maior animi vigor. Multum, ut14 inter Germanos,
rationis15 ac sollertiae16: praeponere17 electos18, audire praepositos, nosse

1

ultra + acc: aan de andere zijde van
De Chatti, die door Drusus in 10 v.Chr. onderworpen waren, veroverden in 9 n.Chr.
weer de vrijheid in de slag tegen Varus. In 83 moest Domitianus tegen hen optreden.
3
saltus Hercynius: het Zwarte Woud
4
incohare: beginnen; hier met inw. obj. initium
5
effusus: uitgestrekt
6
paluster, -tris, -tre: moerassig
7
patescere 3: zich uitstrekken
8
durare: aanhouden, blijven duren
9
siquidem: daar toch
10
rarescere 3: verminderen
11
simul atque: zowel als ook
12
strictus: gespierd
13
minax:dreigend
14
ut: zover als
15
ratio: goed nadenken, overleg
16
sollertia: schranderheid
17
praeponere 3: aan het hoofd stellen
18
electus: uitgekozen
2
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[30] Voorbij aan dezen beginnen de Chatti het begin van hun woonplaats vanaf
het Hercynisch woudgebergte, terwijl het gebied niet zo uitgestrekt is en
moerassig, zoals de overige burgerijen, waarin Germania zich uitstrekt; daar
toch de heuvels voortduren, geleidelijk minder worden, begeleidt het
Hercynisch woudgebergte niet alleen zijn Chatti, maar zet hen ook neer. Het
volk heeft hardere lichamen, gespierde leden, een dreigend gelaat en een
grotere geestelijke kracht. Er is veel verstand en schranderheid zover als onder
Germanen: uitverkoren mensen aan het hoofd zetten, naar mensen die aan
het hoofd geplaatst zijn luisteren, rangen kennen, gelegenheden begrijpen,
intuïtief handelen uitstellen, de dag verdelen, de nacht omschansen het lot
beschouwen als twijfelachtig,
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ordines, intellegere occasiones1, differre impetus, disponere2 diem, vallare3
noctem, fortunam inter dubia4, virtutem inter certa numerare5, quodque
rarissimum nec nisi ratione6 disciplinae concessum7, plus reponere8 in duce
quam in exercitu. Omne robur in pedite, quem super9 arma ferramentis10
quoque et copiis11 onerant12: alios ad proelium ire videas, Chattos ad bellum.
Rari excursus13 et fortuita14 pugna. Equestrium sane15 virium16 id proprium17,
cito parare victoriam, cito cedere: velocitas18 iuxta formidinem, cunctatio19
propior constantiae est.
1

occasion: gunstige gelegenheid
disponere: verdelen
3
vallare: omschansen
4
dubius: twijfelachtig
5
numerare: tellen
6
ratio: inrichting, syteem, wijze
7
concedere 3, -cessi, cessus: toestaan
8
reponere 3 in + abl.: laten rusten bij, gewicht toekennen aan
9
super + acc.: behalve
10
ferramenta n.pl.: ijzeren gereedschappen
11
copiae: voorraden
12
onerare: belasten
13
excursus 4: raid
14
fortuitous: toevallig
15
sane: bepaald, helemaal
16
vires pl.: strijdkrachten
17
proprius + gen.: kenmerkend voor
18
velocitas: snelheid
19
cunctation: talmen
2
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dapperheid als zeker en wat zeer zelden is en slechts bij wijze van tucht is
toegestaan, meer gewicht toe te kennen aan de leider dan aan het leger. Alle
kracht zit in de infanterie, die zij behalve met wapens ook met ijzeren
gereedschappen en voorraden belasten: anderen kan je naar een gevecht zien
gaan, de Chatti naar de oorlog. Dit is bepaald een kenmerk van de
ruitertroepen: de overwinning snel behalen, snel wijken: snelheid gaat hand in
hand met angst, getreuzel is dichter bij standvastigheid.

Chattistrijder met knots
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Dapperheid bij de Chatti.
[31] Et aliis Germanorum populis1 usurpatum2 raro3 et privata4 cuiusque
audentia5 apud Chattos in consensum6 vertit, ut primum adoleverint7, crinem
barbamque submittere8, nec nisi hoste caeso exuere9 votivum10
obligatumque11 virtuti oris habitum12. Super sanguinem et spolia revelant13
frontem, seque tum demum pretia nascendi rettulisse dignosque patria ac
parentibus ferunt: ignavis et imbellibus manet squalor14. Fortissimus quisque
ferreum insuper15 anulum16 (ignominiosum17 id genti) velut vinculum gestat18,
1

dat. auct.
usurpare: in zwang brengen, gebruiken
3
raro adv.: zelden
4
privatus: eigen
5
audentia: durf
6
in consensum vertere intr.: tot gemeengoed worden
7
adolescere, -olevi: volwassen worden
8
submittere 3: laten groeien
9
exuere: uitdoen
10
votivus: gewijd, door een belofte bloofd
11
obligare: verplichten
12
habitus 4: uiterlijk, dracht
13
revelare: onthullen
14
squalor: vuil
15
insuper: bovendien
16
anulus: ring
17
ignominiosus: schandalig
18
gestare: dragen
2
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[31] En bij andere volkeren der Germanen is het zelden in zwang is geraakt en
bij de Chatti heeft de eigen durf van een ieder het doen omslaan in een punt
van algemene eensgezindheid, nl. om zodra als ze volwassen geworden zijn
haar en baard te laten groeien en om niet de dracht, die door een belofte
beloofd is en verplicht is aan de deugd, te knippen tenzij nadat een vijand
gedood is. Boven bloed en wapenbuit maken ze hun voorhoofd vrij en ze
zeggen dat ze dan pas de prijs van hun geboorte hebben terugbetaald en dat
ze dan pas het vaderland en de ouders waardig zijn: aan wie laf is en
onkrijgshaftig blijft vuil. Juist de dappersten dragen bovendien een ijzeren ring
( dit is voor/in de ogen van het volk schandelijk) als was het een boei,
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donec1 se caede hostis absolvat. Plurimis Chattorum hic placet habitus, iamque
canent2 insignes et hostibus simul suisque monstrati3. Omnium penes4 hos
initia pugnarum; haec5 prima semper acies, visu nova6; nam ne in pace quidem
vultu mitiore7 mansuescunt8. Nulli domus aut ager aut aliqua cura: prout9 ad
quemque10 venere, aluntur, prodigi 11alieni, contemptores12 sui, donec
exsanguis13 senectus tam durae virtuti impares14 faciat.

De Usipi en Tencteri.
[32] Proximi Chattis certum iam alveo15 Rhenum, quique terminus esse
sufficiat1, Usipi ac Tencteri colunt. Tencteri super solitum bellorum decus
1

donec + coni. van doel: totdat
canere: grijs worden
3
monstrare: tonen (als voorbeelden van moed)
4
penes + acc.: in het bezit van
5
attractie i.p.v. hi
6
novus: nieuw, bijzonder
7
mitis: mild
8
mansuescere 3: zachter worden
9
prout: al naargelang, telkens als (in combinatie met quisque)
10
quisque: ieder, na (pro)ut: iemand, men
11
prodigus + gen.: kwistig met, verkwistend
12
contemptor: verachter
13
exsanguis: bloedloos
14
impar + dat.: niet opwegend tegen
15
alveus: rivierbedding
2
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totdat hij zich daarvan verlost door de geweldadige dood van een vijand. De
meesten der Chatti bevalt dit uiterlijk en verder worden ze grijs hierdoor in het
oog vallend en tegelijk hierdoor aan de vijanden en de eigen mensen (als
toonbeeld van dapperheid) getoond. Het begin van alle gevechten ligt bij hen;
zij vormen altijd de eerste linie, zij zijn ongekend om te zien; want zelfs niet in
vrede worden ze zachter door zachter gelaat. Geen van hen heeft een huis of
land of een of andere zorg: telkens als ze bij iemand zijn gekomen, worden ze
gevoed, andermans bezit verkwistend en verachters van het eigene, totdat een
bloedloze ouderdom maakt dat ze niet opgewassen zijn tegen zo’n harde
deugd.
[32]Het dichtst bij de Chatti bewonen de Usipi en Tencteri de Rijn, die zeker is
qua bedding en die voldoende is om de grens te zijn. De Tencteri blinken
afgezien van de gewone oorlogsroem

1

sufficere 5: voldoende zijn
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equestris disciplinae arte praecellunt1; nec maior apud Chattos peditum laus
quam Tencteris equitum. Sic instituere2 maiores; posteri imitantur. Hi lusus3
infantium, haec iuvenum aemulatio4: perseverant5 senes. Inter familiam et
penates et iura successionum6 equi traduntur: excipit filius, non ut cetera,
maximus natu7, sed prout ferox bello et melior.

De Bructeri van de kaart geveegd.
[33] Iuxta Tencteros Bructeri8 olim occurrebant: nunc Chamavos9 et
Angrivarios10 inmigrasse narratur, pulsis Bructeris ac penitus excisis11

1

praecellere 3: uitmunten
instituere 3, institui: instellen
3
lusus 4: spel
4
aemulatio: wedijver
5
perseverare: volharden
6
successio: opvolging
7
maximus natu: de oudste
8
De Bructeri woonden tussen Lippe en Eems, tussen de Cherusci en Tencteri. Zij
kwamen o.a. onder Nero in opstand. later in 310 werden ze door Constantijn verslagen
en weer later gingen ze op in de Franken.
9
De Chamavi woonden tussen de IJssel, Lippe en Vecht; in 97 veroverden ze een deel
van het gebied van de Bructeri. Uieindelijk verspreidden zij zich tussen de Rijn en Maas.
10
De Angrivarii woonden ten oosten van de Bructeri, werden in 16/17 n.Chr. door
Germanicus verslagen en leefden later op goede voet met de Romeinen.
11
excidere 3 -cidi, -cisus: uitroeien, vernietigen
2
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uit in de vaardigheid van de ruiterkunst; en niet is bij de Chatti de lof van de
infanterie groter dan bij de Tencteri die van de ruiterij. Zo hebben de
voorouders het ingesteld; het nageslacht bootst na. Dit is het spel der
kinderen; dit vormt de concurrentiestrijd der jongelingen: de grijsaards
volharden erin. Samen met de familie en de penates en de rechten van de
opvolging worden de paarden overhandigd: niet zoals de rest, krijgt de zoon
die het oudst is, maar alnaargelang hij woest in de oorlog en daarin beter is.
[33]Naast de Tencteri doken ooit de Bructeri op; men vertelt dat nu de
Chamaven en de Angrivarii in dat land getrokken zijn, nadat de Bructeri
verdreven zijn en helemaal uitgeroeid zijn
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vicinarum1 consensu nationum, seu superbiae odio seu praedae dulcedine2 seu
favore3 quodam erga4 nos deorum; nam ne spectaculo quidem proelii
invidere5. Super6 sexaginta milia non armis telisque Romanis, sed, quod
magnificentius7 est, oblectationi8 oculisque ceciderunt. Maneat, quaeso,
duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui9, quando
urgentibus10 imperii fatis nihil iam praestare11 fortuna maius potest quam
hostium discordiam.

De Friezen.
[34] Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgubnii12 et Chasuarii13 cludunt14,
aliaeque gentes haud perinde1 memoratae2, a fronte Frisii3 excipiunt.
1

vicinus: naburig
dulcedo, -dinis: zoetheid
3
favor: gunst, begunstiging
4
erga + acc.: jegens
5
sc. dei nobis; invidere alicui alqua re – iemand iets misgunnen
6
super + acc.: meer dan
7
magnificens: groots, schitterend
8
oblectatio: vermaak
9
gen. obj.
10
urgere 2: dwingen
11
praestare: bieden verschaffen
12
De Dulgubnii leefden ten oosten van de Angrivarii.
13
De Chasuarii leefden ten noorden van de Bructeri.
14
cludere 3: sluiten, in- afsluiten
2
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met toestemming van de naburige volken, het zij uit haat jegens hun
arrogantie hetzij door de zoetheid van buit hetzij door een zekere begunstiging
van de goden jegens ons; want zelfs niet hebben ze ons het schouwspel van de
strijd onthouden. Meer dan zestigduizend zijn niet door Romeinse
verdedigings- en aanvalswapens gevallen, maar wat grootser is, tot Romeins
vermaak en voor Romeinse ogen. Moge, zo vraag ik, als al niet de liefde voor
ons, dan toch zeker de haat jegens zichzelf blijven en voortduren aan de
volkeren, aangezien fortuna verder niets groters kan leveren onder dwang van
de lotsbeschikkingen van het rijk dan tweedracht van de vijanden.
[34] De Angrivariii en Chamavi worden in de rug omgeven door de Dulgubnii en
de Chasuarii en andere stamen, die niet even beroemd zijn als zij, aan de
voorkant omgeven hen de Friezen.

1

haud perinde: niet evenzeer
memoratus: bekend, beroemd
3
De Friezen zijn een van de weinige germaanse volken genoemd in de Germania, die
nog bestaan. De minores woonden tussen Noordzee, Eems en Vecht, de Minores tussen
Zuiderzee, Rijn en IJssel.
2
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Maioribus minoribusque Frisiis vocabulum1 est ex modo2 virium. Utraeque
nationes usque ad Oceanum Rheno praetexuntur3, ambiuntque4 inmensos
insuper5 lacus et Romanis classibus navigatos. Ipsum quin etiam Oceanum illa
temptavimus: et superesse adhuc Herculis columnas fama vulgavit6, sive adiit
Hercules, seu quidquid ubique magnificum est, in claritatem7 eius referre
consensimus. Nec defuit audentia8 Druso Germanico, sed obstitit9 Oceanus in
se simul atque in Herculem inquiri10. Mox nemo temptavit, sanctiusque ac
reverentius11 visum de actis deorum credere quam scire.

De Chauci.
[35] Hactenus12 in occidentem Germaniam novimus; in septentrionem ingenti
flexu13 redit. Ac primo statim Chaucorum gens1, quamquam incipiat a Frisiis ac
1

vocabulum: naam
modus: omvang
3
praetexere 3: omzomen
4
ambire: omgeven, gaan rond
5
insuper: bovendien
6
vulgare: algemeen bekend maken
7
claritas, -tatis: roem, heerlijkheid
8
audentia: durf
9
obsistere 3, -stiti: in de weg staan, verhinderen
10
inquirere: een onderzoek doen naar
11
reverens: vol eerbied
12
hactenus adv.: tot zover
13
flexus 4: buiging; bedoeld is Denemarken
2
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De Friezen hebben de naam de Kleine en de Grote Friezen op grond van de
omvang van hun strijdkrachten. Beide volken worden tot aan de Oceaan door
de Rijn omgeven en ze omgeven bovendien geweldige meren, die door
Romeinse schepen bevaren zijn. Ja, zelfs hebben we ook de Oceaan zelf daar
beproefd: en het gerucht heeft bekend gemaakt dat nog de zuilen van
Hercules overzijn, hetzij nu Hercules daarheen gegaan is, hetzij dat wij
overeengekomen zijn al wat overal groots is in verband te brengen met zijn
beroemdheid. En niet ontbrak het Drusus Germanicus aan moed, maar de
Oceaan belemmerde het evenzo dat naar hemzelf en naar Hercules onderzoek
gedaan werd. Daarna heeft niemand het geprobeerd en scheen het heiliger en
van meer eerbied te getuigen de handelingen der goden te geloven dan te
weten.
[35] Tot dusver kennen wij Germania richting westen; naar het noorden keert
zij terug in een geweldige kromming. En eerst onmiddelijk ligt het volk der
Chauci, hoewel het begint bij de Friezen en

1

De Chauci woonden ten noordoosten van de Friezen aan de Noordzee
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partem litoris occupet, omnium quas exposui gentium lateribus obtenditur1,
donec in Chattos usque sinuetur2. Tam inmensum terrarum spatium non
tenent tantum Chauci, sed et implent, populus inter Germanos nobilissimus,
quique magnitudinem suam malit iustitia tueri. Sine cupididate, sine
impotentia3, quieti secretique4 nulla provocant bella, nullis raptibus5 aut
latrociniis6 populantur7. Id praecipuum8 virtutis ac virium argumentum est,
quod, ut superiores agant9, non per iniurias adsequuntur10; prompta11 tamen
omnibus arma ac, si res poscat, exercitus, plurimum virorum equorumque; et
quiescentibus eadem fama.

De Cherusci.
[36] In latere Chaucorum Chattorumque Cherusci nimiam12 ac marcentem1 diu
pacem inlacessiti2 nutrierunt3: idque iucundius4 quam tutius fuit, quia inter
1

obtendi + dat.: liggen aan
sinuari: zich kronkelen
3
impotentia: teugelloosheid, heerszucht
4
secretus: afgezonderd
5
raptus 4: roof
6
latrocinium: struikroof
7
populari: plunderen
8
praecipuus: buitengewoon, bijzonder
9
agree: doen; hier: zijn
10
adsequi 3: bereiken, halen
11
promptus: bij de hand, gereed
12
nimius: te groot
2
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en een deel van de kust bezet, aan de zijden van alle volken, die ik heb
beschreven, totdat het zich kronkelt helemaal tot aan de Chatti. Niet alleen
bezetten de Chauci zo’n geweldige ruimte aan grond, maar ze vullen het ook,
een volk, dat zeer aanzienlijk is onder de Germanen en dat het verkiest zijn
eigen grootheid met rechtvaardigheid te beschermen. Zonder begeerte,
zonder teugelloosheid, rustig en afgezonderd lokken ze geen oorlogen uit, niet
plunderen zij door rooftochten en struikroof. Dit met name is het bewijs van
hun deugd en krachten, dat ze niet het door onrecht verkrijgen superieur te
zijn; toch hebben allen de wapens voor het grijpen en als de zaak het eist, is er
een leger, een zeer grote hoeveelheid mannen en paarden; ook wanneer ze
zich rustig houden hebben ze dezelfde roem
[36] Naast de Chauci en Chatti hebben de Cherusci lange tijd ongestoord een al
te grote en krachteloze oorlog gevoed; en dit was aangenamer dan veilig,

1

marcere 2: slap, krachteloos zijn
inlacessitus: ongestoord, onbedreigd
3
nutrire: voeden
4
iucundus: aangenaam
2
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impotentes1 et validos falso2 quiescas: ubi manu agitur3, modestia4 ac probitas5
nomina superioris sunt. Ita qui olim boni aequique6 Cherusci, nunc inertes7 ac
stulti vocantur: Chattis victoribus fortuna in sapientiam cessit8. Tracti9 ruina
Cheruscorum et Fosi, contermina10 gens. Adversarum rerum11 ex aequo socii
sunt, cum in secundis12 minores fuissent.
De Cimbren.
[37] Eundem Germaniae sinum proximi Oceano Cimbri tenent, parva nunc
civitas, sed gloria ingens. Veterisque famae lata13 vestigia manent, utraque
ripa14 castra ac spatia15, quorum ambitu16 nunc quoque metiaris1 molem2
1

impotens: heerszuchtig
falso adv.: ten onrechte
3
manu agere: met de hand/geweld handelen
4
modestia: bescheidenheid
5
probitas: deugdzaamheid, rechtschapenheid
6
aequus: rechtvaardig
7
iners, inertis: laf
8
cedere in + acc.: overgaan in
9
trahere, traxi, tractus: meesleuren
10
conterminus: naburig
11
adversae res: tegenspoed
12
secundus: gunstig; vul aan rebus
13
latus: breed, zich wijd en zijd uitstrekken
14
sc. van Rijn en Donau
15
hendiadys: spatiosa castra
16
ambitus 4: omloop
2
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omdat onder heerszuchtige en krachtige mensen je wel ten onrechte je rustig
houdt: waar men met geweld handelt, zijn bescheidenheid en
rechtschapenheid de predicaten van de meerdere. Zo heten de Cherusci, die
ooit goed en rechtvaardig waren, nu laf en dom. Voor de overwinnaars de
Chatti veranderde het geluk in wijsheid. Meegesleurd in de val van de Cherusci
werden ook de Fosi, een aangrenzend volk. In tegenspoed waren ze op gelijke
voet bondgenoten, hoewel zij in voorspoed minder waren geweest.
[37] Hetzelfde schiereiland van Germania wonen het dichtst aan de oceaan de
Cimbren, nu een kleine burgerij, maar geweldig qua roem. De sporen van hun
oude faam blijven wijd en zijd, op ieder van beide oevers zijn nog ruime
kampen, aan de hande
van de omloop waarvan
je ook nu de
mensenmassa
de route ooit door de
Cimbren afgelegd

1
2

metiri: meten
moles: mensenmassa
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manusque gentis et tam magni exitus fidem. Sescentesimum et
quadragesimum annum1 urbs nostra agebat2, cum primum Cimbrorum audita
sunt arma, Caecilio Metello et Papirio Carbone consulibus3. Ex quo4 si ad
alterum imperatoris Traiani consulatum5 computemus6, ducenti ferme et
decem anni colliguntur7: tam diu Germania vincitur. Medio tam longi aevi8
spatio multa in vicem9 damna10. Non Samnis11, non Poeni12, non Hispaniae1

1

Volgens de traditie is Rome in 754 v.Chr. op 21 april gesticht.
agere: beleven
3
de consuls van 113 v.Chr.
4
sc. anno
5
Dit begon 1 januari 98 n.Chr.
6
computare: berekenen
7
colligere 3: verzamelen
8
aevum: tijd
9
in vicem: onderling
10
damnum: schade, nederlaag, verlies
11
Samnis, -it is: Samniet; de Romeinen hebben met de Samnieten aan het eind van de
4e eeuw en het begin van de derde eeuw voor Chr. drie grote oorlogen met de
Samnieten gevoerd. In de tweede, die van 327-304 hebben de Romeinen in 321 bijde
Furculae Caudinae een spectaculaire nederlaag opgelopen.
12
Gedoeld wordt hier op de twee grote oorlogen in de derde eeuw v.Chr. tegen de
Carthagers. In de eerste leed Hamilcar Barcas een grote nederlaag en in de tweede
verloor uiteindelijk Hannibal het van de Romeinen en wel van Scipio Africanus Maior. In
de derde oorlog in de tweede eeuw voor Chr. vernietigde Scipio Africanus Minor, de
kleinzoon van Maior, Carthago.
2
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en de troepenmacht van het volk en de geloofwaardigheid van zo’n grote
uittocht kan afmeten. Onze stad beleefde haar 640e jaar, toen voor het eerst
van de wapens van de Cimbren gehoord zijn, toen Caecilius Metellus en
Papirius Carbo consul waren. Als wij vanaf toen tellen tot het tweede
consulaat van keizer Traianus, dan zijn
dat ongeveer in totaal 210 jaren: zo lang
is men bezig Germania te overwinnen. In
de zo lange tussentijd zijn er over en
weer vele verliezen. Niet hebben de
Samnieten, niet de Puniërs, niet Spanje
Traianus

1

Gedoeld wordt hier op de oorlogen in Spanje in de derde eeuw voor v.Chr. tijdens de
tweede Punische oorlog, maar ook op de gevechten tegen de Celtiberiërs en de
Lusitaniërs in de tweede eeuw v.Chr.
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Galliaeve1, ne Parthi2 quidem saepius admonuere: quippe3 regno Arsacis4
acrior est Germanorum libertas. Quid enim aliud nobis quam caedem Crassi5,
amisso et ipse Pacoro6, infra Ventidium7 deiectus Oriens obiecerit8? At
Germani Carbone et Cassio9 et Scauro Aurelio10 et Servilio Caepione Gnaeoque
Mallio fusis vel captis quinque simul consularis11 exercitus populo Romano,

1

Hierbij moet gedacht worden aan de inname van Rome door de Galliërs 390 v.Chr. de
oorlogen met de Cisalpijnse Galliers tussen 225 en 222, waardoor de Romeinen het
Ebroverdrag moesten sluiten met Carthago en tenslotte misschien aan het optreden
van Caesar in Gallië.
2
De Parthen waren een Iraans ruitervolk, die onder andere in 53 v.Chr. de triumvir
Crassus een smadelijke nederlaag hebben doen lijden. Traianus behaalde successen
tegen de Parthen.
3
quippe: natuurlijk (ironisch)
4
e
Arsaces: Arsaces, de 1 koning van Parthië, 250 voor Chr.; hier bedoeld het huis der
Arsaciden
5
Crassus, de triumvir, die 9 juni 53 v.Chr. vernietigend verslagen werd bij Carrhae.
6
Pacorus, de zoon van Orodes I, koning van de Parthen
7
Ventidius overwon Pacorus in 38 v.Chr.; hij was voormalig protegé van Caesar.
8
obicere 5: voorhouden
9
Lucius Cassius Longinus werd door de Tugurini, een Helvetische, niet een Germaanse
stam verslagen in 107 v.Chr.
10
Marcus Aurelius Scaurus en Quintus Servilius Caepio in 105 bij Orange ten gevolge
van onderlinge onenigheid verslagen door de Cimbren, gevangen en door koning
Boiorix doodgeroosterd. Zij waren de legati van de consul Gnaeus Mallius.
11
consularis: consulair, van de consul
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of Gallia, zelfs niet hebben de Parthen vaker gewaarschuwd: de vrijheidszin
van de Germanen is natuurlijk heftiger dan het koningschap van Arsaces. Wat
kan de Oriënt ons ander voorhouden dann de moord op Crassus, terwijl het
ook zelf Pacorus verloren heeft en onder Ventidius neergeslagen is? Maar de
Germanen hebben, doordat Carbo en Cassius en Scaurus Aurelius en Servilius
Caepio en Gnaeus Mallius op de vlucht verjaagd waren fo gevangen genomen
waren, vijf consulaire legers het Romeinse volk ontnomen
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Varum1 trisque cum eo legiones etiam Caesari abstulerunt; nec impune2 C.
Marius3 in Italia, divus Iulius in Gallia4, Drusus5 ac Nero6 et Germanicus7 in suis
eos sedibus perculerunt8. Mox ingentes Gai Caesaris9 minae10 in ludibrium11
versae12. Inde otium, donec occasione discordiae nostrae et civilium armorum1
1

Varus: stadhouder van Germanië, door Arminius in 9 n.Chr. verslagen in het
Teutoburgerwoud. Hierbij pleegde hij zelfmoord.
2
impune: ongestraft
3
Marius behaalde in 101 een zege op de Cimbren.
4
Caesar heeft de Germanen in Gallië wel overwonnen, maar zijn expedities over de Rijn
waren niet succesvol. Hij overwon Ariovistus in 58, de Nervii in 57 en de Usipi en
Tencteri in 55.
5
Drusus (3809 v.Chr.) leidde tussen 12 en 9 v.Chr. vier expedities in Germanië. Hierbij is
hij doorgedrongen tot de Noordzee via de fossa Drusiana, de Lippe, de Wezer en de
Elbe.
6
De latere keizer Tiberius Nero was na de dood van zijn broer Drusus tussen 9 v.Chr. en
11 na Chr. actief in het noorden vooral na de nederlaag in het Teutoburgerwoud
beschermde hij de rijksgrens.
7
Germanicus in 15 v.Chr. geboren als zoon van Drusus, verdiende zijn naam ex virtute
door zijn drie expedities ( zie Annales II). Beroemd vooral is zijn overwinning op
Arminius in 16 n. Chr.
8
percellere 3: -culi, -culsus: hevig treffen
9
Caius Caesar ofwel Caligula werd in 37 keizer, opvolger van Tiberius. Toen hij
geestelijk ziek was geworden, veranderde zijn bestuur in negatieve zin. Hij werd in 41
gedood door een officier van de keizerlijke wacht.
10
minae: dreigementen
11
ludibrium: spot
12
vertere in + acc.: veranderen in
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zelfs aan CaesarAugustus Varus en met hem drie legioenen; en niet hebben C.
Marius in Italië, de goddelijke Iulius in Gallië, Drusus en Nero en Germanicus
hen in hun eigen woonsteden hevig getroffen. Vervolgens zijn de geweldige
dreigementen van Caius Caesar veranderd tot een reden van spot. Daarna was
er rust, totdat zij door de kans van/geboden door tweedracht van ons en van
de burgerlijke wapens

1

Gedoeld wordt hier op de periode na de zelfmoord van Nero: het vierkeizerjaar 69.
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expugnatis legionum hibernis1 etiam Gallias adfectavere2; ac rursus inde pulsi
proximis temporibus triumphati3 magis quam victi sunt.

De Suebi.
[38] Nunc de Suebis dicendum est, quorum non una, ut Chattorum
Tencterorumve, gens; maiorem enim Germaniae partem obtinent, propriis4
adhuc nationibus nominibusque discreti5, quamquam in commune6 Suebi
vocentur. Insigne7 gentis obliquare8 crinem nodoque9 substringere10: sic Suebi
a ceteris Germanis, sic Sueborum ingenui11 a servis separantur. In aliis gentibus
seu cognatione12 aliqua Sueborum seu, quod saepe accidit, imitatione, rarum
et intra iuventae13 spatium; apud Suebos usque ad canitiem1 horrentem2
1

hiberna pl.: winterkwartier
adfectare: aantasten
3
triumphare + acc.: een triomftocht houden over; in 83 n. Chr. hield Domitianus een
schijntriomf over de Germanen.
4
proprius: eigen, individueel
5
discernere 3, -crevi, -cretus: onderscheiden
6
in commune: in het algemeen
7
insigne n.: een teken, kenmerk
8
obliquare: schuin wegkammen
9
nodus: knoop
10
substringere 3: opbinden
11
ingenuus: vrijgeboren
12
cognatio: verwantschap
13
iuventa: jeugd
2
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door de winterkwartieren van de legioenen te veroveren ook Gallië hebben
aangetast; en weer daarna verdreven zijn ze meer aanleiding van
triomftochten geweest dan dat ze overwonnen zijn.
[38] Nu moet er over de Suebi gesproken worden, van wie er niet één clan,
zoals van de Chatti of Teucri, is; zij bezitten immers een groter deel van
Germania, bovendien in aparte volken en met eigen namen onderverdeeld,
hoewel zij over het algemeen Suebi genoemd worden. Kenmerk van het volk is
het schuin wegkammen van het haar en het in een knoop opbinden: zo
onderscheiden de Suebi zich van de andere Germanen, zo onderscheiden de
vrijgeboren Suebi zich van de slaven. Bij de andere volken komt het zelden
voor hetzij door verwantschap met de Sueben hetzij, hetgeen vaak gebeurt
door navolging en gebeurt het in de tijd van de jeugd; Bij de Suebi kammen ze
het weerbarstige haar, totdat ze grijze haren hebben, naar achteren.

1
2

canities: grijs haar
horrens: weerbarstig
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capillum retro sequuntur1. Ac saepe in ipso vertice2 religatur; principes et
ornatiorem3 habent. Ea cura formae, sed innoxia4; neque enim ut ament
amenturve, in altitudinem quandam et terrorem adituri bella compti5, ut6
hostium oculis, armantur.

De Semnones.
[39] Vetustissimos se nobilissimosque Sueborum Semnones memorant; fides
antiquitatis7 religione8 firmatur. Stato9 tempore in silvam auguriis10 patrum et
prisca11 formidine sacram omnes eiusdem sanguinis populi legationibus12
coeunt caesoque publice13 homine celebrant barbari ritus14 horrenda

1

retro sequi 3: naar achteren kammen
vertex, verticis: kruin
3
ornatus: versierd
4
innoxius: onschuldig
5
comptus: versierd, gekapt
6
ut: voor zover als, voor
7
antiquitas, -tatis: oudheid
8
religio: godsdienst, godsdienstig gebruik
9
status: bepaald
10
augurium: observatie, voorspelling, voorteken
11
priscus: oud
12
legatio: gezantschap
13
publice: van staatswege, in het openbaar
14
ritus 4: godsdienstige plechtigheid
2
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En vaak wordt het op de kruin zelf vastgebonden; de vorsten hebben het zelfs
versierder. Dit is zorg voor het uiterlijk, maar wel onschuldig. Gekapt niet
immers om te beminnen of bemind te worden, maar tot een zekere hoogte/
om a.h.w. de indruk te wekken groter te zijn en om angst in te boezemen
wanneer ze op het punt staan ten strijde te trekken, voor zover als dat geldt
voor de ogen van de vijanden, bewapenen ze zich.
[39]Men vermeldt, dat de oudsten en edelsten der Suebi de Semnones zijn; de
geloofwaardigheid van hun oudheid wordt bevestigd door een godsdienstig
gebruik. Op een bepaalde tijd komen in een
bos, dat door de voorspellingen van hun
voorvaderen en een oude angst gewijd is, alle
volken van hetzelfde bloed in gezantschappen
bijeen en na in het openbaar een mens geslacht
te hebben vieren zij het huiveringwekkende
begin van een barbaarse rite.
Suebi
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primordia1. Est et alia luco reverentia2: nemo nisi vinculo ligatus3 ingreditur, ut4
minor et potestatem numinis prae se ferens. Si forte prolapsus5 est, attolli6 et
insurgere haud licitum7: per humum evolvuntur8. Eoque omnis superstitio9
respicit10, tamquam inde initia gentis, ibi regnator omnium deus, cetera
subiecta atque parentia. Adicit auctoritatem fortuna11 Semnonum: centum
pagi12 iis habitantur magnoque corpore efficitur13 ut se Sueborum caput
credant.

De Langobarden.
[40] Contra14 Langobardos1 paucitas2 nobilitat3: plurimis ac valentissimis4
nationibus cincti5 non per obsequium6, sed proeliis ac periclitando7 tuti sunt.
1

primordium: het allereerste begin
reverentia: eerbiedwaardigheid
3
ligare: boeien
4
ut: als
5
prolabi: uitglijden, struikelen
6
attollere: verheffen
7
licitus: toegestaan
8
evolvere 3: wegrollen
9
superstitio: bijgeloof, eredienst
10
respicere 5: omkijken naar, gericht zijn op
11
fortuna: lot, status
12
pagus: gouw
13
efficere 5: tot stand brengen
14
contra adv.: daarentegen
2
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Het woud heft ook nog een andere eerbiedwaardigheid: niemand tenzij met
een boei geboeid gaat erin, alsof men dan kleiner is en men de macht van de
god uitdraagt. Als men toevalig gevallen is, is het niet geoorloofd opgetild te
worden en op te staan: men wordt over de grond weggerold. Daarop is de hele
eredienst gericht, alsof daar de wortels van het volk liggen, daar de goddelijke
betuurder van allen en al het andere daaraan onderworpen is en gehoorzaamt.
Gezag wordt toegevoegd door de positie van de Semnones: door hen worden
honderd dorpen bewoond en door de grote omvang wordt bereikt, dat ze
geloven, dat zij het hoofd van de Suebi zijn.
[40] Daarentegen worden de Langobarden aanzienlijk gemaakt door hun
geringe aantal: door zeer vele en krachtige volken omgeven zijn zij niet door
gehoorzaamheid, maar door gevechten en risico’s te nemen veilig.

1

De Langobarden (lange baarden) woonden aan weerszijden van de Beneden-Elbe. Zij
e
hebben ooit de kant van Arminius gekozen. In de 6 eeuw drongen ze door in Italië en
vestigden zich in het later naar hen genoemde Lombardije.
2
paucitas, -tatis: geringe aantal
3
nobilitare: het aanzien vormen van
4
valens: krachtig
5
cingere 3, cinxi, cinctus: omgorden, omgeven
6
obsequium: gehoorzaamheid
7
periclitari: gevaar lopen, in gevaar zijn
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Reudigni1 deinde et Aviones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et
Nuithones fluminibus aut silvis muniuntur2. Nec quicquam notabile3 in singulis,
nisi quod in commune Nerthum, id est Terram matrem, colunt eamque
intervenire4 rebus hominum, invehi5 populis arbitrantur. Est in insula Oceani
castum6 nemus, dicatumque7 in eo vehiculum, veste contectum8; attingere uni
sacerdoti concessum9. Is adesse penetrali10 deam intellegit vectamque bubus11
feminis12 multa cum veneratione13 prosequitur14. Laeti tunc dies, festa loca,
quaecumque adventu hospitioque dignatur15. Non bella ineunt, non arma
sumunt; clausum omne ferrum; pax et quies tunc tantum nota, tunc tantum
1

De stammen die hier genoemd worden leefden in Sleeswijk-Holstein, Denemarken en
Mecklenburg. Een ethymologische uitleg van de namen is: Reudigni – de Roden,
Suardones – de Zwarten, de Nuithones – de Witten. Jutland zou heten naar de Eudoses.
2
munire: versterken, beschermen
3
notabilis: opmerkelijk
4
intervenire + dat.: zich mengen in
5
invehor + dat. rijden naar
6
castus: rein
7
dicare: wijden
8
contegere 3, -texi, -tectus: bedekken
9
concedere 3, concessi, concessus: toestaan
10
penetrale n.: het binnenste (onder het kleed)
11
bos, bovis, dat./abl. bubus: koe, rund
12
femina: hier adjectivisch
13
veneratio: verering
14
prosequor: begeleiden
15
dignari + acc. + abl.: iem. iets waardig achten
139 copyright drs. J.H. van Hal 2011

Verder worden de Reudigni en Aviones en Anglii en Varini en Eudoses en
Suardones en Nuithones door rivieren en bossen omringd. Niets opmerkelijks
zit in hen ieder afzonderlijk, tenzij dat zij gemeenschappelijk Nerthus, d.w.z.
moeder Aarde, vereren en dat zij
menen, dat zij zich bemoeit met de
aangelegenheden der mensen en dat zij
naar de volkeren rijdt. Er is op een
eiland van de Oceaan een rein woud en
daarin een gewijd rijtuig; het is één
priester geoorloofd die aan te raken. Hij
begrijpt dat in het binnenste de godin
aanwezig is en hij begeleidt haar,
wanneer zij door koeien onder veel
verering vervoerd wordt. Blij zijn dan de
dagen, feestelijk het gebied, welke hij
ook haar komst en gastvrij onthaal
waardig acht. Niet gaan ze oorlogen
aan, niet nemen ze wapens op; al het
ijzer zit achter slot en grendel; vrede en
rust zijn dan slechts bekend, zijn dan
slechts bemind, totdat diezelfde priester
Nerthus

140 copyright drs. J.H. van Hal 2011

amata, donec idem sacerdos satiatam1 conversatione2 mortalium deam templo
reddat. Mox vehiculum et vestes et, si credere velis, numen ipsum secreto3
lacu abluitur4. Servi ministrant5, quos statim idem lacus haurit. Arcanus6 hinc
terror sanctaque ignorantia7, quid sit illud, quod tantum perituri vident.

De Hermunduri.
[41] Et haec quidem pars Sueborum in secretiora Germaniae porrigitur8.
Propior, ut, quo modo paulo ante Rhenum, sic nunc Danuvium sequar,
Hermundurorum civitas, fida Romanis; eoque solis Germanorum non in ripa
commercium9, sed penitus10 atque in splendidissima Raetiae11 provinciae
colonia12. Passim13 et sine custode transeunt; et cum ceteris gentibus arma

1

satiare: verzadigen
conversatio: omgang
3
secretus: afgezonderd, afgelegen
4
abluere: afwasssen
5
ministrare: helpen
6
arcanus: geheim, geheimzinnig
7
ignorantia: onwetendheid
8
porrigi: zich uitstrekken
9
commercium: handel
10
penitus: diep inwaarts
11
Raetia: het zuiden van Beieren en Tirol
12
sc. Augsburg
13
passim: wijd en zijd
2
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de godin, wanneer die genoeg heft van de omgang met de mensen aan de
tempel teruggeeft. Daarna worden de wagen en kleren en als je het wil
geloven, de goddleijke macht zelf in het meer gewassen. Slaven helpen, die
onmiddellijk door datzelfde meer verzwolgen worden. Vandaar is er een
geheimzinnige angst en een heilige onwetendheid, wat dat is, die slechts
mensen die bestemd zijn om te komen zien.
[41] En dit deel tenminste van de Suebi strekt zich tot in de afgelegener delen
van Germania uit. Dichterbij, opdat ik, zoals ik kort geleden de Rijn volgde, zo
nu de Donau volg, is de burgerij van de Hermunduri, die trouw is aan de
Romeinen; en daarom hebben zij als enigen van de Germanen niet op de oever
handel, maar diep in het Romeinse rijk en wel in de schitterendste colonia van
de provincie Raetia. Zij gaan wijd en zijd en zonder wacht; en hoewel wij
andere volken slechts onze wapens en ons kamp tonen, hebben wij voor hen
de stadsvillae en de landhuizen opengesteld, hoewel ze dat niet verlangen. In
het gebied van de Hermunduri begint de Elbe, een rivier, die ooit beroemd en
bekend is geweest; nu hoort men er slechts van.
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modo1 castraque nostra ostendamus, his domos villasque patefecimus2 non
concupiscentibus. In Hermunduris Albis3 oritur, flumen inclutum4 et notum
olim5; nunc tantum auditur.

De Marcomannen.
[42] Iuxta6 Hermunduros Naristi ac deinde Marcomani et Quadi agunt7.
Praecipua Marcomanorum gloria viresque, atque ipsa etiam sedes pulsis olim
Boiis virtute parta. Nec Naristi Quadive degenerant8. Eaque Germaniae velut
frons est, quatenus9 Danuvio peragitur10. Marcomanis Quadisque usque ad
nostram memoriam11 reges mansere ex gente ipsorum, nobile Marobodui12 et
1

modo: slechts
pateficere 5: openstellen
3
Albis: de Elbe
4
inclutus: beroemd
5
Drusus is in 9 v.Chr. tot aan de Elbe gekomen en Tiberius in 5 n.Chr.
6
iuxta + acc.: naast
7
(vitam) agere 3: leven
8
degenerare: ontaarden
9
quatenus: zover als
10
peragere 3: volbrengen, afmaken
11
memoria: herinnering. tijd
12
Maroboduus: Maroboduus (ook wel Marbod genoemd, hoewel deze naam een latere
reconstructie is) is een aanvoerder van de Marcomannen in de 1e eeuw n. Chr.
Maroboduus bracht zijn jeugd door in Rome, waarschijnlijk als onderpand voor het
gedrag van zijn ouders. Het nemen van gijzelaars was in die tijd een reguliere praktijk.
2
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[42] Naast de Hermunduri wonen de Naristi en vervolgens de Marcomani en
Quadi. Bijzonder is de roem en zijn de krachten van de Marcomani en zelfs hun
woonplaats zelf is ooit door deugd verkregen door de Boii te verdrijven. En niet
ontaarden de Naristi of de Quadi. Dit is van Germania als het ware de
voorkant, zover als het door de Donau wordt voltooid. Aan de Marcomani en
de Quadi zijn tot onze tijd koningen gebleven uit het volk van henzelf, het
aanzienlijke geslacht van Maroboduus en Tuder:
Strabo meldt verder dat hij een favoriet van Augustus was. Bij zijn terugkeer naar het
gebied van de Marcomannen, greep hij de macht, waarschijnlijk gesteund door de
Romeinen met het oogmerk een marionettenregering te installeren.
Hij handhaafde een strenge discipline onder zijn troepen (bijna Romeins, aldus Velleius
Paterculus) en kon op het hoogtepunt van zijn macht 70.000 voet-soldaten en 4000
ruiters in het veld brengen. Tegenover de Romeinen was zijn beleid niet te provoceren,
maar hen er wel van te overtuigen dat de Marcomannen zich konden verweren.
Maroboduus sloot met Tiberius een vredesverdrag, waarmee hij zich in feite
onderwierp.
In (ca.) 17 n.Chr. riep hij zich tot koning van de Sueben uit, waarmee hij een fors
gedeelte van zijn landgenoten tegen zich in het harnas joeg. Hij kwam in conflict met
de Cherusken, maar de Semnonen en Langobarden kozen de kant van Arminius.
Inguiomerus, de oom van Arminius, koos echter de kant van Maroboduus, naar hij zei
omdat hij te oud was om naar de bevelen van zijn neef te luisteren. Maroboduus stelde
hem ten voorbeeld aan de stammen die de kant van Arminius hadden gekozen.
Het kwam tot een veldslag die Maroboduus verloor. Hierna wordt zijn positie erg
wankel en kort daarop werd hij op instigatie van Drusus door de eerder door
Maroboduus verbannen Catualda tijdens een coup afgezet. Maroboduus vluchtte
hierna over de Donau naar Romeins gebied, en bracht de rest van zijn leven als balling
in Ravenna door.
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Tudri1 genus: iam et externos2 patiuntur, sed vis et potentia regibus ex
auctoritate Romana. Raro armis nostris, saepius pecunia iuvantur, nec minus
valent.

Andere stamen en de Harii.
[43] Retro3 Marsigni, Cotini, Osi, Buri terga Marcomanorum Quadorumque
claudunt. E quibus Marsigni et Buri sermone cultuque Suebos referunt4:
Cotinos Gallica, Osos Pannonica lingua coarguit5 non esse Germanos, et quod
tributa6 patiuntur. Partem tributorum Sarmatae7, partem Quadi ut alienigenis8
imponunt9: Cotini, quo magis pudeat10, et ferrum effodiunt11. Omnesque hi
populi pauca campestrium12, ceterum saltus et vertices1 montium iugumque2
1

Tuder: verder onbekende koning
externus: buitenlands
3
retro: terug; vanuit Rome bezien het oosten, noordoosten en noorden.
4
referre: weergeven, lijken op
5
coarguere 3: bewijzen
6
tributum: belasting
7
Sarmatae: een Iraans zwerversvolk, dat de Sythen uit het zuiden en westen van
Rusland verdrong.
8
alienigenus: buitenlands
9
imponere 3 + dat.: opleggen aan
10
pudet me: ik schaam me; vul aan sibi
11
effodere 5: opgraven
12
campestria n.pl.: vlakten
2
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nu dulden ze ook buitenlandse koningen, maar de koningen hebben kracht en
macht op grond van het Romeinse gezag. Zelden worden ze met onze wapens,
vaker met met geld geholpen en ze vermogen niet minder.

[43] Achter de Marcomani en Quadi bevinden zich de Marsigni, de Cotini, de
Osi, de Buri. Van hen doen de Marsigni en Buri door hun taal en kleding aan de
Suebi denken. De Gallische taal bewijst dat de Cotini niet Germaans zijn en de
Pannoonse taal bewijst dat van de Osi en het feit dat ze belastingen dulden.
Een deel van de belastingen wordt door de Sarmaten en een deel door de
Quadi, als waren ze van een ander volk, opgelegd: om zich daardoor nog meer
te schamen graven de Cotini ijzer op. Al deze volkeren hebben zich op weinig
vlakten, maar wel in wouddalen en op bergtoppen en bergkammen
neergelaten.

1
2

vertex, -ticis: top
iugum: bergketen, -rug
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insederunt1. Dirimit2 enim scinditque Suebiam continuum3 montium iugum,
ultra4 quod plurimae gentes agunt5, ex quibus latissime patet6 Lygiorum7
nomen in plures civitates diffusum8. Valentissimas nominasse9 sufficiet10,
Harios, Helveconas, Manimos, Helisios, Nahanarvalos. Apud Nahanarvalos
antiquae religionis lucus ostenditur. Praesidet11 sacerdos muliebri ornatu12, sed
deos interpretatione13 Romana Castorem Pollucemque memorant14. Ea vis
numini, nomen Alcis15. Nulla simulacra, nullum peregrinae16 superstitionis17
vestigium; ut fratres tamen, ut iuvenes venerantur18. Ceterum Harii super19
1

insidere 3, -sedi: zich neerlaten op
dirimere 3: uiteennemen
3
continuus: oneengesloten
4
ultra + acc: verder dan, voorbij aan
5
agere 3: verblijven
6
patere 2: zich uitstrekken
7
Lygii: bondgenoten van Marboduus, tussen de Weichsel en Oder
8
diffundere 3, -fudi, -fusu: verspreiden
9
=nominavisse
10
sufficere 5: volstaan
11
praesidere 2: aan het hoofd staan
12
ornatus 4: versiering
13
interpretatio: uitleg
14
memorare: noemen
15
Alcis: Alcis, naam van de goddelijke macht
16
peregrinus: buitenlands
17
superstitio: cultus
18
venerari: vereren
19
super + acc: behalve
2
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Het Suebenland wordt opgedeeld en gesplitst door een ononderbroken kam
van bergen, voorbij aan welke zeer vele volken wonen, waarvan het meest
wijd en zijd verbreid de naam der Lygii is verspreid over verscheidene
burgerijen. Het zal voldoende zijn de machtigste burgerijen genoemd te
hebben: de Harii, Helveconae, Manimi, Helisii, Naharnavali. Bij de Naharnavali
wordt een woud van oude verering getoond. Aan het hoofd staat een priester
in vrouwenkleren, maar men noemt de goden volgens Romeinse uitleg Castor
en Pollux. De godheid heeft die macht en heet Alcis. Er zijn geen beelden,
geen spoor van buitenlandse cultus; ze vereren ze evenwel als broers, als
jongelingen. Maar de Harii bevorderen woest behalve hun krachten,
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vires, quibus enumeratos1 paulo ante populos antecedunt2, truces3 insitae
feritati4 arte ac tempore lenocinantur5: nigra scuta, tincta6 corpora; atras ad
proelia noctes legunt ipsaque formidine atque umbra feralis7 exercitus
terrorem inferunt, nullo hostium sustinente8 novum9 ac velut infernum10
adspectum; nam primi in omnibus proeliis oculi vincuntur.

De Goten.
[44] Trans Lygios Gotones11 regnantur, paulo iam adductius12 quam ceterae
Germanorum gentes, nondum tamen supra13 libertatem. Protinus14 deinde ab

1

enumerare: opsommen
antecedere 3 + acc. + abl.: iemand overtreffen in
3
trux, truci: woest, grimmig, angstaanjagend
4
feritas, -tatis: wildheid
5
lenocinari + dat.: bevorderen
6
tinguere, tinxi, tinctus: (be)schilderen
7
feralis: de doden betreffend, van de doden
8
sustinere 2: vedragen
9
novus: nieuw, ongekend
10
infernus: van de onderwereld
11
Gotones: de Goten komen oorspronkelijk uit het zuiden van Zweden (Gotland) en
vestigden zich in de eerste eeuw na Chr. ten oosten van de Beneden-Weichsel.
12
adducte adv.: strak, streng
13
supra +acc.: boven, voorbij aan
14
protinus adv.: onmiddellijk
2
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waarin ze de zojuist opgesomde volken overtreffen, hun aangeboren
woestheid door vaardigheid en tijd: hun schilden zijn zwart, hun lichamen
geschilderd; zij kiezen zwarte nachten voor de strijd en juist door angst en de
schaduw van het dodenleger boezemen ze angst in, terwijl geen vijand de
ongekende aanblik, die als het ware van het dodenrijk is, uithoudt; want als
eerste worden in de strijd de ogen overwonnen.
[44] Voorbij aan de Lygii worden de Goten bestuurd, reeds een beetje strakker
dan de overige volken der Germanen, nog niet evenwel aan de vrijheid
voorbij. Onmiddellijk daarna vanaf de Oceaan wonen de Remugii en de
Lemovii;
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Oceano Rugii et Lemovii1; omniumque harum gentium insigne2 rotunda scuta,
breves gladii et erga3 reges obsequium.
Suionum4 hinc civitates ipso in Oceano praeter viros armaque classibus valent.
Forma navium eo differt5, quod utrimque prora6 paratam semper adpulsui7
frontem agit. Nec velis8 ministrantur9 nec remos10 in ordinem11 lateribus
adiungunt12: solutum, ut in quibusdam fluminum, et mutabile13, ut res poscit,
hinc vel illinc remigium14. Est apud illos et opibus honos, eoque unus imperitat,
nullis iam exceptionibus15, non precario16 iure parendi. Nec arma, ut apud
ceteros Germanos, in promiscuo17, sed clausa sub custode, et quidem servo,
1

stammen tussen Weichsel en Oder.
insigne n.s.: kenmerk
3
erga + acc.: jegens
4
Suiones:de germanen in Scandinavië
5
differre: verschillen
6
prora: voorsteven
7
adpulsus 4: landen, landing
8
velum: zeil
9
ministrare: voorzien van
10
remus: roeiriem
11
ordo, ordinis: rij
12
adiungere 3+ dat.: toevoegen aan
13
mutabilis: veranderlijk
14
remigium: het roeituig
15
exceptio: uitzondering
16
precarius: afgesmeekt, onzeker
17
promiscuus: gemeenschappelijk, alledaags
2
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van al deze volken is het kenmerk het ronde schild, korte zwaarden en
gehoorzaamheid jegens de koningen. Vanaf hier zijn de burgerijen der Suiones
in de Oceaan zelf afgezien van mannen en wapens door schepen machtig. De
vorm van de schepen verschilt hierin, dat aan beide zijden de boeg een
voorkant heeft, die altijd klaar is om te
landen. En niet worden ze met zeilen
bediend en niet verbinden ze in een rij aan
de zijden riemen; het roeituig is los, zoals
op sommige rivieren en veranderlijk, zoals
de zaak het eist, aan de ene zijde of aan de
andere zijde. Bij hen heeft ook rijkdom eer
en daarom beveelt één persoon, zonder
dat er enige uitzonderingen zijn en terwijl
het recht op het gehoorzamen niet
onzeker is. En niet zijn de wapens, zoals bij
de andere Germanen, gemeenschappelijk,
maar achter slot en grendel onder bereik
van een wachter en wel een slaaf,
helm van de Suiones
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quia subitos hostium incursus1 prohibet2 Oceanus, otiosae3 porro4 armatorum
manus facile lasciviunt5. Enimvero neque nobilem neque ingenuum, ne
libertinum quidem armis praeponere6 regia utilitas7 est.

De Suiones.
[45] Trans Suionas aliud mare, pigrum8 ac prope inmotum, quo cingi cludique
terrarum orbem hinc fides, quod extremus cadentis iam solis fulgor9 in ortus10
edurat11 adeo clarus, ut sidera hebetet12; sonum insuper13 emergentis14 audiri
formasque equorum et radios15 capitis adspici persuasio1 adicit2. Illuc3 usque

1

incursus 4: inval
prohibere: beletten
3
otiosus: vol van rust
4
porro: verder
5
lascivire: uitgelaten zijn, zich laten gaan
6
praeponere 3 + dat.: aan het hoofd stellen van
7
utilitas: belang
8
piger: traag
9
fulgor: schittering
10
ortus 4: opkomst
11
edurare: voortduren
12
hebetare: doen verbleken
13
insuper: bovendien
14
emergere: opduiken; vul aan solis
15
radius: straal
2
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omdat de Oceaan plotselinge invallen van vijanden verhindert en verder
handen van gewapenden, die niets te doen hebben, gemakkelijk uitgelaten
zijn. Immers noch een adellijke noch een vrijgeborene, zelfs niet een
vrijgelatene aan het hoofd stellen van de wapens is het belang van de koning.

[45] Voorbij aan de Suiones is er nog een zee, traag en bijna onbewogen,
waarvan men op grond van het volgende gelooft, dat daardoor de wereld
omgord en omsloten wordt, omdat de laatste schittering van de reeds dalende
zon voortduurt tot de opkomst van die zon en wel zo helder, dat die de sterren
doet verbleken; dat bovendien het geluid van de zon, wanneer die uit de zee
opduikt, gehoord wordt en dat de gestalten der paarden en dat de stralen van
het hoofd aanschouwd worden, wordt door inbeelding daaraan toegevoegd.

1

persuasio: geloof, waan, inbeelding. (de voorstelling hier van de zon is conform het
geloof van de ouden; vergelijk het verhaal van Phaethoon in de Met. van Ov.II.153-155)
2
adicere 5: eraan tovoegen
3
illuc usque: tot daar
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(et fama vera) tantum natura1. Ergo iam dextro Suebici maris2 litore
Aestiorum3 gentes adluuntur4, quibus ritus5 habitusque6 Sueborum, lingua
Britannicae propior. Matrem deum venerantur. Insigne7 superstitionis formas8
aprorum9 gestant10: id pro armis omniumque tutela11 securum12 deae
cultorem13 etiam inter hostis praestat14. Rarus ferri, frequens fustium15 usus16.
Frumenta ceterosque fructus patientius17 quam pro solita Germanorum
inertia18 laborant. Sed et mare scrutantur19, ac soli omnium sucinum1, quod ipsi
1

natura: de wereld, heelal; vul aan est.
Suebicum mare: de Oostzee
3
Aestii: zijn geen germanen, stammen aan de Finse golf; hun naam leeft voort in
Estland
4
adluere 3: bespoelen
5
ritus 4: gewoonte
6
habitus 4: dracht
7
insigne n.: kenmerk, teken
8
forma: beeld
9
aper, apri: everzwijn
10
gestare: dragen
11
tutela: beschermg, talisman
12
securus: zorgeloos
13
cultor: vereerder
14
praestare: maken
15
fustis, fustis: knuppel
16
usus 4: gebruik
17
patiens: volhardend
18
inertia: luiheid
19
scrutari:doorzoeken, onderzoeken
2
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Tot daar (en het gerucht is waar) is slechts het heelal. Welnu, verder worden
op de rechter kust van de Suebische zee de volken der Aestii bespoeld, die de
gewoonten en dracht van de Sueben hebben, maar in taal dichter bij de Britse
zijn. Ze vereren de moeder der goden. Als teken van hun geloof dragen ze de
gestalten van everzwijnen; dit maakt in plaats van wapens en de bescherming
van alles de vereerder van de godin veilig, zelfs temidden van de vijanden.
Zelden is het gebruik van ijzer, talrijk dat van knuppels. Ze verbouwen graan en
andere vruchten met meer volharding dan in vergelijking met de gewone
luiheid der Germanen. Maar ook de zee zoeken ze af en als enigen van allen
verzamelen ze barnsteen, die zij zelf

1

sucinum: barnsteen
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glesum1 vocant, inter vada2 atque in ipso litore legunt. Nec quae natura3,
quaeve ratio4 gignat, ut5 barbaris, quaesitum compertumve; diu quin etiam
inter cetera eiectamenta6 maris iacebat, donec luxuria nostra dedit nomen.
Ipsis in nullo usu7; rude8 legitur, informe9 profertur10, pretiumque mirantes
accipiunt. Sucum11 tamen arborum esse intellegas, quia terrena12 quaedam
atque etiam volucria13 animalia plerumque14 interlucent15, quae implicata16
humore, mox, durescente materia, cluduntur. Fecundiora igitur nemora
lucosque sicut Orientis secretis17, ubi tura18 balsamaque19 sudantur1, ita
1

glesum = glaesum n.: barnsteen
vadum: doorwaadbar plaats, ondiepte, wad
3
natura: aard; vul aan sit
4
ratio: manier, wordingsproces
5
lees (ab) eis ut barbaris: ut: als, daar
6
eiectamen: uitwerpsel, wat aanspoelt
7
vul aan: est
8
rudis: onbewerkt
9
informis: vormeloos
10
proferre: tonen, etaleren
11
sucus: sap
12
terrenus: aards
13
volucer, -cris, cre: gevleugeld
14
plerumque: meestal
15
interlucere: schitteren te midden van
16
implicare: omvouwen, omvatten
17
secretum: afgelegen plaats
18
tus n., turis; wierook
19
balsamum: balsam; pl. balsemolie
2
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glesum noemen, tussen de wadden en op de kust zelf. Noch is er onderzoek
gedaan naar wat de aard daarvan is of welke wijze die barnsteen voortbrengt
en ook niet is men daarachter gekomen; ja, zelfs lang lag het tussen de overige
uitwerpselen van de zee, totdat onze weeldezucht het een naam heeft
gegeven. Voor hen zelf is het in geen enkel nut; het wordt ruw verzameld,
vormeloos getoond en vol verbazing krijgen ze een prijs. Toch kan je begrijpen,
dat het ‘t sap is van bomen, omdat sommige beesten van het land en zelfs
gevleugelde dieren zeer vaak in het midden van die stenen schitteren, die
gewikkeld in het vocht, daarna, wanneer het goedje hard wordt, opgesloten
worden. Dat dus vruchtbaarder wouden en bossen, zoals op de afgelegen
plekken van het Oosten, waar wierook en balsem uit de bomen sijpelen, zo

1

sudare: uitzweten, doen uitsijpelen
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Occidentis insulis terrisque inesse crediderim, quae1 vicini2 solis radiis3
expressa atque liquentia4 in proximum mare labuntur ac vi tempestatum in
adversa litora exundant5. Si naturam sucini6 admoto igni temptes, in modum7
taedae8 accenditur alitque flammam pinguem9 et olentem10; mox ut in picem11
resinamve12 lentescit13.
Suionibus Sitonum14 gentes continuantur15. Cetera similes uno differunt, quod
femina dominatur; in tantum16 non modo a libertate sed etiam a servitute
degenerant17.

1

= quorum suci
vicinus.: naburig
3
radius: straal
4
liquere 2: vloeibaar zijn
5
exundare: aanspoelen
6
sucinum: barnsteen
7
in modum + gen.: als
8
taeda: fakkel
9
pinguis: vet
10
olere 2: ruiken, rieken
11
pix, picis: teer
12
resina: hars
13
lentescere 3: taai, kneedbaar worden
14
Sitones: de Finnen, geen Germanen
15
continuari + dat: onmiddellijk volgen op
16
in tantum: in zoverre
17
degenerare ab: niet waardig zijn aan
2
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op eilanden en in landen van het westen zijn, zal ik wel geloven, bossen,
waarvan de hars door de stralen van de naburige zon uitgeperst en vloeibaar
in de zee, die zeer dichtbij is, glijdt en door het geweld der stormen aanspoelt
op tegenovergelegen kusten. Als je de natuur van de barnsteen beproeft door
er vuur bij te houden, ontvlamt die als een fakkel en voedt het vet en ruikend
vuur; daarna wordt hij kneedbaar als tot pek of hars.
Onmiddellijk op de Suiones volgen de volken der Sitones. Voor de rest gelijk
verschillen ze op één punt, nl. dat een vrouw heer en meester is; in zoverre
zijn ze niet alleen niet de vrijheid waardig maar ook de slavernij.
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De Peucini, de Venedi en de Fenni.
[46] Hic Suebiae finis. Peucinorum1 Venedorumque2 et Fennorum3 nationes
Germanis an Sarmatis adscribam4 dubito, quamquam Peucini, quos quidam
Bastarnas vocant, sermone, cultu, sede ac domiciliis5 ut Germani agunt6.
Sordes7 omnium ac torpor8 procerum9; conubiis mixtis nonnihil10 in
Sarmatarum habitum foedantur11. Venedi multum ex moribus traxerunt; nam
quidquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigitur12 latrociniis13
pererrant. Hi tamen inter Germanos potius referuntur, quia et domos figunt et
scuta gestant et pedum usu ac pernicitate14 gaudent: quae omnia diversa15
1

De Peucini, Germanen, woonden oorspronkelijk in de Donau op het Denneneiland
(Peukè – Den). later zwermden ze over een groeter gebied uit .
2
De Venedi, Slaven, wonend van Weichsel tot in Polen, nu de Wenden geheten. Hiervan
leven er nog circa 60.000 in Oost-Duistland met name in Kottbus.
3
De Fenni: de Finnen wonend aan de Oostzeekust
4
adscribere + dat: toeschrijven aan
5
domicilium: woning
6
agere: doen, zich gedragen, leven, zijn
7
sordes f. meestal pl.: armzaligheid, vuil
8
torpor: traagheid, sloomheid
9
proceres pl.: aanzienlijken
10
nonnihil: enigszsins
11
foedare in + acc.: lelijk maken naar iets toe, het lelijke krijgen van
12
erigere 3: verheffen
13
latrocinium: roverij
14
pernicitas: snelheid, behendigheid
15
diversus: tegenovergesteld, afwijkend
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[46] Dit is de gens van het Suebenland. Ik aarzel, of ik de volkeren der Peucini
en Venedi en Fenni aan de Germanen of de Sarmaten moet toeschrijven,
hoewel de Peucini, die sommigen Bastarnae noemen, in taal, levenswijze,
woonstede en in woningen leven als Germanen.
Vuil is kenmerk van allen en luiheid van de aanzienlijken; doordat de
huwelijken gemengd zijn krijgen zij enigszins het lelijke van het uiterlijk van de
Sarmaten. De Venedi hebben veel aan hun gewoonten ontleend; want door
alwat er tussen de Peucini en
Fenni aan bossen en bergen zich
verheft, zwerven zij met roverij.
Zij worden toch liever onder de
Germanen genoemd, omdat zij
en vaste huizen maken en
omdat zij schilden dragen en
omdat zij zich verheugen over
het gebruik en de snelheid van
hun voeten: dit alles verschilt
van de Sarmaten,
een Sarmaat
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Sarmatis sunt in plaustro1 equoque viventibus. Fennis mira feritas2, foeda
paupertas: non arma, non equi, non penates; victui3 herba, vestitui4 pelles,
cubile5 humus: solae in sagittis spes, quas inopia6 ferri ossibus asperant7.
Idemque venatus8 viros pariter ac feminas alit; passim enim comitantur9
partemque praedae petunt. Nec aliud infantibus ferarum imbriumque10
suffugium11 quam ut in aliquo ramorum12 nexu13 contegantur: huc redeunt
iuvenes, hoc senum receptaculum14. Sed beatius arbitrantur quam ingemere15
agris, inlaborare domibus, suas alienasque fortunas16 spe metuque versare17:
securi18 adversus homines, securi adversus deos rem difficillimam1 adsecuti
1

plaustrum: wagen
feritas: woestheid
3
victus 4: levensonderhoud, voeding; hier dat. finalis bij verzwegen est
4
vestitus 4: kleding; dat. fin.
5
cubile n.: bed
6
inopia: gebrek
7
asperare: scherp maken
8
venatus 4: jacht
9
comitari: vergezellen, meegaan
10
imber, imbris: regenbui
11
suffugium: toevlucht
12
ramus: tak
13
nexus 4: het samenknopen
14
receptaculum: opvangplaats
15
ingemere + dat.: klagen over, zwoegen op
16
fortunae: vermogen, bezit
17
versare: druk in de weer zijn met
18
securus: zorgeloos, niet bevreesd
2
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omdat die in een wagen en op een paard leven. De Fenni hebben een enorme
woestheid, een verschrikkelijke armoede: er zijn geen wapens, geen paarden,
geen penaten; gras dient om van te leven, huiden om zich te kleden, de grond
als bed: hun enige hoop zit in pijlen, welke ze scherp maken met botten door
het gebrek aan ijzer. Tevens voedt de jacht evenzeer mannen als vrouwen;
wijd en zijd begeleiden zij hen immers en vragen een deel van de buit. En niet
is er iets anders voor de kinderen als schuilplaats voor wilde beesten en
regenbuien dan dat ze in een vlechtwerk van takken bedekt worden: hierheen
keren de jongelingen terug, dit is de opvangplaats van de de ouden. Maar ze
beschouwen het als gelukzaliger dan het zuchten over akkers, het werken in
huizen druk met hoop en vrees in de weer te zijn met het eigen vermogen en
met dat van een ander: zorgeloos als ze zijn tegen mensen, zorgeloos als ze zijn
tegenover de goden hebben ze een zeer moeilijke zaak bereikt,

1

Zorgeloosheid was het doel van de filosofieën als de Stoa en het Epicurisme; dat
bereiken gold als heel moeilijk.
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sunt, ut illis ne voto quidem opus1 esset. Cetera iam fabulosa2: Hellusios3 et
Oxionas ora hominum voltusque4, corpora atque artus5 ferarum gerere: quod
ego ut incompertum6 in medio relinquam.

1

mihi opus est + abl.: ik heb iets nodig
fabulosus: fabelachtig
3
De Hellusii en Oxiones worden alleen hier vermeld.
4
voltus = vultus 4.: gelaat
5
artus 4: lid, ledemaat
6
incompertus: niet onderzocht, onzeker
2
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dat zij zelfs niet een wens nodig hebben. De rest behoort tot het rijk der fabels:
dat de Hellusii en de Oxiones de mond en het gelaat van mensen, het lichaam
en de leden van wilde beesten hebben: dit zal ik als onbewezen in het midden
laten.
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