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Bekende Romeinen
Het mediale zelf van Plinius en Martialis

Ruurd Nauta 
r.r.nauta@rug.nl

Abstract
Writing and publishing short texts about oneself, one’s friends, one’s activi-
ties and opinions is something everybody does who is active on social media. 
It was also done by Pliny in his Epistles and by Martial in his Epigrams. 
Of course, their media do not map exactly onto ours, nor do their norms, 
values and expectations, but precisely for that reason the comparison may 
be illuminating. In this article, I discuss how Pliny, in the medium of the 
letter, and Martial, in the medium of the epigram, constructed and presented 
their social selves. As the article is primarily meant for Dutch schoolteachers 
teaching Pliny and Martial for the Central School Exam of 2022, I use, as far 
as possible, passages that are on the reading list for that exam.1

Keywords: Pliny the Younger, Martial, epistle, epigram, self-presentation

1 Inleiding: Bekende Romeinen?

De geschiedschrijver Tacitus verwacht je niet bij de circusspelen.2 Toch 
is het daar dat we hem aantreffen in een brief van zijn vriend Plinius, die 
bericht dat Tacitus hem verteld heeft dat hij bij de afgelopen circusspelen 
(circensibus proximis) met een onbekende in gesprek geraakt was (9.23). Maar 
natuurlijk ging de conversatie niet over de paarden of de wagenmenners, 

1 Verwijzingen naar teksten uit het pensum markeer ik met een asterisk als ze in vertaling 
en met een hooggestelde L als ze in het Latijn gelezen worden, dus bijvoorbeeld Epistulae *3.13, 
L3.21. De teksten citeer ik naar de in het pensum gebruikte uitgaven, dus Mynors (1963) voor 
Plinius en Shackleton Bailey (1990) voor Martialis. Alle vertalingen zijn van mijn hand.
2 In Historiae 1.4.3 spreekt hij minachtend van de plebs sordida et circo ac theatris sueta. 
Plinius feliciteert zichzelf dat hij niet, zoals andere graues homines, naar de circusspelen gaat: 
Epistulae 9.6.
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maar over intellectuele onderwerpen (eruditos … sermones). Op een gegeven 
moment had de onbekende gevraagd, wellicht vanwege Tacitus’ accent: 
Italicus es an prouincialis?3 Tacitus had geantwoord: Nosti me, et quidem ex 
studiis (‘Je kent me, en wel van mijn literaire werk’). En daarop de ander: 
Tacitus es an Plinius? Plinius spreekt er dan zijn vreugde over uit dat Tacitus 
en hij zelfs bij onbekenden bekend zijn door hun studia. Hij voegt er een 
vergelijkbare ervaring aan toe die hij onlangs zelf gehad heeft, en citeert 
in dat verband een anekdote over Demosthenes, die herkend was door een 
vrouw uit het gewone volk.

Maar wat waren nu die studia waar Tacitus en Plinius het over hebben? 
De parallel die Plinius trekt met Demosthenes zou erop kunnen wijzen dat 
het gaat om redevoeringen, en wel in eerste instantie zoals die mondeling 
gehouden zijn, omdat je niet kunt verwachten dat reputatie bij het volk berust 
op lectuur. En Tacitus laat in de Dialogus de oratoribus Aper zeggen dat de 
reputatie van succesvolle redenaars (maar niet per se hun redevoeringen 
zelf) doordringt tot in de municipia en coloniae (7.4). Inderdaad waren zowel 
Tacitus als Plinius beroemde redenaars, maar omdat Tacitus’ gesprekspartner 
hem niet herkent en dus in ieder geval nooit heeft horen spreken, mogen we 
misschien aannemen dat Tacitus ook doelt op zijn gepubliceerde werken, 
waaronder wellicht redevoeringen, maar in ieder geval Agricola, Germania, 
Dialogus en Historiae (in deze tijd nog niet de Annales).4 Zulke werken 
heeft Plinius niet op zijn naam staan, maar redevoeringen publiceerde hij 
in ieder geval wel.

Slechts één daarvan is overgeleverd, de Panegyricus, waarop hij in 
Epistulae *3.13 en *3.18 een toelichting geeft, maar iets dergelijks doet hij 
dikwijls ook voor andere redevoeringen: de gevallen in het pensum zijn 
*4.9 en *5.20 over pleidooien in de Senaat en *6.33 over een rede voor de 
centumuiri, de voornaamste civiele rechtbank van Rome, gevestigd in de 
Basilica Iulia. Deze centumuiri worden ook genoemd in de bekende brief van 
Plinius naar aanleiding van de dood van Martialis, die in het Latijn in het 
pensum is opgenomen. Plinius memoreert daarin dat hij aan Martialis, toen 
die terugkeerde naar zijn geboorteland Spanje, reisgeld had meegegeven, en 
dat hij dat gedaan had uit erkentelijkheid voor een epigram van Martialis 

3 Voor het mogelijke accent zie Adams (2007: 196-197). Tacitus kwam wellicht uit Gallia 
Narbonensis (Zuid-Frankrijk); zie Syme (1958: 611-624). Plinius’ patria was, zoals uit zijn Epistulae 
en uit inscripties blijkt, Comum (Como) in het naburige, maar wel Italische, Gallia Transpadana. 
Voor alle aspecten van Plinius’ biograf ie zie nu Gibson (2020).
4 Plinius roemt Tacitus als groot redenaar in *2.1 en 2.11, maar of Tacitus ook redevoeringen 
gepubliceerd heeft, weten we niet.
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(L10.20 [19]), dat hij gedeeltelijk citeert.5 Daarin geeft de dichter opdracht 
aan zijn Muze om zijn libellus naar Plinius te brengen, maar pas ’s avonds 
op diens deur te kloppen, als de wijn rondgaat, en niet al overdag:

Totos dat tetricae dies Mineruae,
dum centum studet auribus uirorum
hoc, quod saecula posterique possint
Arpinis quoque comparare chartis.

Voor de strenge Minerva zijn zijn dagen,
als hij voor het gerecht der honderd mannen
schrijft wat latere generaties kunnen
plaatsen naast de geschriften uit Arpinum.
(Martialis, L10.20 [19].14-18, geciteerd in Plinius, Epistulae L3.21.5)

Het zijn dus Plinius’ redevoeringen voor de ‘honderd mannen’ (in werkelijk-
heid waren het er overigens honderdtachtig) die, volgens Martialis, dezelfde 
onsterfelijke roem zullen verwerven als ‘de geschriften uit Arpinum’, dat wil 
zeggen de redevoeringen van Cicero. Dit is niet zonder ironie, omdat Tacitus 
in de ongeveer gelijktijdige Dialogus de oratoribus Maternus laat opmerken 
dat in de bloeitijd van de welsprekendheid in de Late Republiek de causae 
centumuirales, quae nunc primum obtinent locum, van ondergeschikt belang 
waren en er van Cicero geen enkel liber apud centumuiros dictus is overgeleverd 
(38.2). Plinius was zich hier natuurlijk van bewust, en wist net als Maternus dat 
met het Principaat de grote politieke processen van de Republiek tot het verleden 
behoorden, maar juist daarom beklemtoont hij telkens weer het prestige van 
het centumvirale hof en de roem die met redevoeringen daar te behalen viel.6

Maar dit waren niet de enige studia die Plinius bekend hadden gemaakt. 
Twee brieven na de brief met het Tacitus-verhaal, in 9.25, schrijft hij: Incipio 
… ex hoc genere studiorum non solum oblectationem uerum etiam gloriam 
petere (‘Ik begin … met dit soort literair werk niet alleen genoegen, maar 
zelfs roem na te streven’). Het gaat hier over zijn lusus et ineptias, met andere 
woorden zijn lichte poëzie in de traditie van Catullus. Uit eerdere brieven 
blijkt dat hij al een boek met hendecasyllaben gepubliceerd heeft, dat hij 

5 Het nummer tussen vierkante haken is dat van oudere uitgaven, zoals bijvoorbeeld gebruikt 
door Mynors (1963), die in zijn apparaat naar dit gedicht verwijst als naar 10.19.
6 Plinius gaat op veel plaatsen in dialoog met de Dialogus; zie hierover Whitton (2019: 239-245, 
408-410, 427-468 en 437, noot 152 voor eerdere literatuur). Voor Plinius’ carrière bij de centumuiri 
zie verder Epistulae 1.5, 1.18 (begin van zijn fama), 2.14, 4.16, *4.24, 5.9, 6.12 (in harena mea, hoc 
est apud centumuiros) en 9.23.
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maar gewoon Hendecasyllabi genoemd heeft (4.14, 7.4), en inmiddels bezig 
is met een tweede boek, nu met gedichtjes in verschillende metra (8.21). Het 
eerste boek was volgens hemzelf een groot succes (7.4), en hij citeert een 
paar verzen waarin het door iemand wordt geprezen (4.27), precies zoals 
hij een paar verzen van Martialis citeert waarin zijn redevoeringen worden 
geprezen. Inmiddels leest hij dus niet meer alleen hendecasyllaben, hij 
schrijft ze ook, en beoefent daarmee hetzelfde genre als Martialis, in ieder 
geval ongeveer. Plinius stelt dat hij zijn Hendecasyllabi ook een andere titel 
had kunnen geven, bijvoorbeeld Epigrammata (4.14.8), maar hij gebruikt 
die term verder niet voor zijn eigen productie; in plaats daarvan spreekt 
hij, zoals we al gezien hebben, van lusus en ineptiae, en ook van nugae en 
dergelijke – maar in die Catulliaanse termen karakteriseert ook Martialis 
zijn epigrammen.7 Hoe dit ook zij, lusus uocantur; sed hi lusus non minorem 
interdum gloriam quam seria consequuntur (‘ze worden lusus genoemd; maar 
deze lusus verwerven soms niet minder roem dan serieuze dingen’, 7.9.10).

Dat dit inderdaad zo was, blijkt natuurlijk nergens zo duidelijk als in 
Martialis. Het eerste gedicht van de twaalf genummerde boeken kondigt 
het werk als volgt aan:

Hic est quem legis ille, quem requiris,
toto notus in orbe Martialis
argutis epigrammaton libellis

Hier is hij die je leest, en graag wilt hebben,
Martialis, bekend in heel de wereld
door zijn geestige boekjes epigrammen
(Martialis L1.1.1-3)

Het lijkt vreemd dat Martialis al aan het begin van zijn eerste boek stelt 
wereldberoemd te zijn door boeken met epigrammen, maar dit inleidings-
gedicht stamt, samen met het voorwoord van boek 1 en het volgende gedicht 
1.2, uit een latere verzameleditie; het oorspronkelijke inleidingsgedicht van 
het eerste boek, 1.3, is veel bescheidener.8 Maar al vanaf boek 5 vinden we 

7 Voor de terminologie en de praktijk van Martialis en Plinius zie Citroni (2004).
8 De in 1.1 bedoelde libelli zijn dus de genummerde boeken zelf, niet de collecties die Martialis 
daarvóór al had gepubliceerd: een onvolledig en titelloos overgeleverd boek, meestal Liber de 
spectaculis of Liber spectaculorum genoemd, over de inwijding van het Colosseum (de eerste twee 
gedichten ervan maken deel uit van het pensum) en de Xenia en Apophoreta over Saturnaliënge-
schenken, later in de uitgaven opgenomen als boek 13 en 14. Voor de verzameleditie zie Citroni (1975: 
xix-xxi, 3-22); voor het proces van ‘publicatie’ in de Romeinse wereld Nauta (2002: 120-124, 280-284).
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claims van wereldwijd succes bij het leespubliek,9 zoals in een gedicht dat 
in het pensum is opgenomen:

Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper,
        sed non obscurus nec male notus eques,
sed toto legor orbe frequens et dicitur ‘hic est’

Ja, ik beken, ik ben arm, Callistratus, altijd geweest ook,
        Maar een ridder ben ik, overal heel goed bekend;
wereldwijd word ik steeds maar gelezen, en men herkent mij
(Martialis L5.13.1-3)

Redevoeringen dus en epigrammen als bron van bekendheid, maar hoe 
zit het nu met Plinius’ brieven? Waar Martialis voortdurend ingaat op de 
ontvangst van zijn gepubliceerde boeken Epigrammata, heeft Plinius, die 
net als Martialis zijn boeken successievelijk publiceerde, het nooit over 
de Epistulae als gepubliceerd werk, behalve in de allereerste brief (L1.1), 
waarin hij uitlegt waarom en hoe hij tot publicatie is overgegaan.10 Dit niet-
vermelden van publicatie is het beste te zien als een goed volgehouden fictie, 
namelijk dat de brieven waren wat brieven in principe zijn, een begeleiding 
van het leven en werk, maar niet het werk zelf; in dit opzicht zou er sprake 
kunnen zijn van een bewuste imitatie van Cicero, wiens brieven immers 
pas postuum gepubliceerd zijn en daarom nooit naar het gepubliceerde 
werk zelf verwijzen.11 Ik ga er dus vanuit dat, zoals Martialis bij een breed 
publiek bekend was, en bekend wilde zijn, door zijn epigrammen, Plinius 
dat was, en wilde zijn, óók door zijn brieven.

Epigram en brief hebben veel gemeen: in beide gevallen gaat het om 
korte teksten, waarin de auteur spreekt over zijn eigen leven, zijn eigen 
vrienden, zijn eigen meningen en opvattingen, en soms dus ook over zijn 

9 Zie Nauta (2002: 131-141) voor de contemporaine receptie van Martialis’ gepubliceerde 
epigrammen.
10 Alleen in *9.19 vinden we een verwijzing naar een brief eerder in het corpus die niet aan de 
adressaat zelf gericht was (6.10) en die de adressaat dus in het publiceerde werk moet hebben 
gelezen. Zie voor de publicatie van Plinius’ brieven verder noot 21.
11 Voor de suggestie over Cicero-imitatie in dezen dank ik Jörn Soerink. In 9.2 ref lecteert 
Plinius op het verschil tussen zijn brieven en die van Cicero, ad cuius exemplum nos uocas. 
Cicero was Plinius’ voorbeeld in de welsprekendheid, zoals Martialis goed doorhad (en Plinius 
zelf zegt in 1.5.12 en *4.8.4), en zelfs in de poëzie (7.4.3-6). Over Plinius en Cicero zie Marchesi 
(2008: 207-240, 252-257); Gibson en Morello (2012: 74-103); Keeline (2018: 277-335).
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andere teksten, en in beide gevallen worden die kortere teksten samenge-
voegd tot collecties die met een frequentie van ongeveer één boek per jaar 
gepubliceerd worden.12 Hierin lijken ze een beetje op de korte teksten over 
het eigen leven die tegenwoordig veel mensen met regelmatige tussenpozen 
plaatsen op de sociale media. Ze roepen ook deels dezelfde vragen op: in 
de discussie over de sociale media gaat het vaak om zelfpresentatie, om de 
manieren waarop de ‘auteurs’ zich in scène zetten voor een breed publiek, 
en om de betrouwbaarheid en authenticiteit van het beeld van zichzelf 
dat ze aanbieden. Precies deze vragen kunnen ook gesteld worden, en zijn 
ook gesteld, over Martialis en Plinius, en aan beiden is soms hypocrisie 
en bewuste misleiding van de lezer verweten. Daarom lijkt het mij een 
potentieel interessante en ook voor het onderwijs vruchtbare benadering 
om te gaan kijken naar de zelfpresentatie van Plinius en Martialis in de 
media van de brief en het epigram. Ik zal daarbij meer aandacht geven 
aan Plinius en de brief, omdat Plinius hoofdauteur is van het pensum, en 
omdat mij de ruimte ontbreekt om aan Martialis evenveel recht te doen. 
Bovendien beperk ik me bij Plinius tot Epistulae 1-9, en laat ik boek 10, de 
correspondentie met Trajanus, buiten beschouwing.

2 Media: brief en epigram

Uit de periode vóór de Late Oudheid is er slechts één geschrift overgeleverd 
dat iets biedt wat we ‘brieftheorie’ zouden kunnen noemen. Dit is een werk 
‘Over stijl’, Περὶ ἑρμηνείας, uit waarschijnlijk de 2e of 1e eeuw voor Christus, op 
naam van een Demetrius; de paragrafen 223-235 zijn gewijd aan de juiste stijl 
voor de brief.13 Demetrius heeft natuurlijk zijn eigen invalshoek, maar wat hij 
zegt is representatief voor hoe er in de Oudheid over de brief gedacht werd. 
Het belangrijkste is τὸ ἠθικόν, de weergave van het ἦθος, dus het karakter van 
de schrijver; een brief schrijft men, in een beroemd geworden formulering, 
als een εἰκόνα … τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς (‘afbeelding van de eigen ziel’, 227). Dat 
doet men in het kader van een vriendschappelijke relatie met de adressaat: 
een brief is een φιλοφρόνησις … σύντομος (‘vriendschapsbetuiging in het kort’, 
231). Een brief mag daarom niet te lang zijn: uitvoerige verhandelingen horen 

12 De boeken 1-12 van Martialis zijn gepubliceerd tussen 85-86 en 101 (het laatste boek na een 
pauze van drie jaar); zie Nauta (2002: 441-442). De publicatie van Epistulae 1-9 valt tussen op 
zijn vroegst 97 en op zijn laatst 110; zie onder, noot 21.
13 Het geschrift is het gemakkelijkst (en het best) toegankelijk in de Loeb-editie van Aristoteles’ 
Poetica, Longinus en Demetrius (Innes in Halliwell et al. 1995); het gedeelte over de brief is ook 
te vinden, met een beknopt commentaar, in Trapp (2003).
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er niet in thuis (228).14 De stijl moet eenvoudig zijn, maar toch ook enigszins 
verzorgd, omdat een brief niet zomaar een uiting is, maar aan iemand 
‘wordt gestuurd als een soort geschenk’ (δῶρον πέμπεται τρόπον τινά, 224). 
Dit is een belangrijk punt, en het illustreert dat het gangbare onderscheid 
tussen ‘niet-literaire’ en ‘literaire brieven’ of tussen de ‘echte brief’ en het 
‘epistel’ bijstelling behoeft: ook ‘echte brieven’ werden wel degelijk literair 
vormgegeven, of ze nu voor publicatie bestemd waren of niet.15 Dit geldt ook 
voor de brieven van Plinius, die ‘een soort geschenk’ zijn voor de vrienden 
tot wie hij zich richt, al heeft hij ze zonder twijfel geschreven mede met het 
oog op publicatie en/of voor publicatie bewerkt.16 Over die publicatie laat 
hij zich, zoals boven al gezegd, slechts één keer uit, en wel in de allereerste 
brief, tot Septicius Clarus:

Frequenter hortatus es ut epistulas, si quas paulo curatius scripsissem, 
colligerem publicaremque. Collegi non seruato temporis ordine (neque enim 
historiam componebam), sed ut quaeque in manus uenerat.

Je hebt me dikwijls aangespoord mijn brieven, voor zover ik die in een wat 
verzorgdere stijl geschreven had, te verzamelen en te publiceren. Ik heb 
ze verzameld, niet in chronologische volgorde (ik was immers ook geen 
geschiedwerk aan het samenstellen), maar zoals ik ze stuk voor stuk in 
handen had gekregen.
(Plinius, Epistulae L1.1.1)

Zoals niet ongebruikelijk in de antieke literatuur, wordt het initiatief tot 
publicatie aan een ander toegeschreven, aan wie op deze manier het werk 
wordt opgedragen, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het gaat om een 
weloverwogen beslissing van Plinius zelf.17 Opvallend is de nadrukkelijke 
vergelijking met de geschiedschrijving, die we ook vinden in de beroemde 

14 In het Nederlands (en sommige andere talen) ligt de kortheid van de brief al in de etymologie 
besloten (< Lat. breue). Met die kortheid kan natuurlijk wel worden gespeeld. Plinius geeft aan 
het einde van zijn lange brieven vaak een excuus voor de lengte ervan, maar zegt soms dat juist 
vrienden blij zijn met lange brieven (bijvoorbeeld *4.11.16; 9.2.5).
15 Iets anders zijn natuurlijk de inlitteratissimas litteras (*1.10.9) die van ambtswege geschreven 
moeten worden.
16 Voor ‘brief ’ en ‘epistel’ in relatie tot Plinius’ brieven zie Zelzer (1964).
17 Septicius Clarus was een Romeins ridder, die pas later (onder Hadrianus) prominent zou 
worden (en toen ook de dedicatie van Suetonius’ De Vita Caesarum ontving). ‘By dedicating the 
book to Clarus Pliny avoided offending any senator’, verklaart Sherwin-White (1966: 85).
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Vesuvius-brieven, waarvan de eerste immers geschreven is om Tacitus 
informatie te bieden voor zijn Historiae:18

Tu potissimum excerpes; aliud est enim epistulam aliud historiam, aliud 
amico aliud omnibus scribere.

Het is aan jou om het meest relevante te selecteren; het is immers iets 
anders een brief of een geschiedwerk, iets anders voor een vriend of voor 
iedereen te schrijven.
(Plinius, Epistulae L6.16.22)

Een brief schrijf je, zoals we gezien hebben, voor een vriend, maar als je 
brieven publiceert, schrijf je dan toch niet ook voor ‘iedereen’? En schrijft 
Plinius misschien niet toch een soort historia, maar dan in het medium 
van de brief?19 Hij zou gedacht kunnen hebben aan een opmerking die 
Nepos maakt in zijn Vita Attici naar aanleiding van de brieven van Cicero 
aan Atticus, die nog niet gepubliceerd waren, maar die Nepos wel had 
kunnen inzien: quae qui legat, non multum desideret historiam contextam 
eorum temporum, ‘wie die zou lezen, zou niet veel behoefte meer hebben 
aan een doorlopende geschiedenis van die periode’ (16.3).20 In dat opzicht is 
ook op te merken dat de brieven wel degelijk een chronologische volgorde 
vertonen, al komt die pas tot stand door de successieve publicatie van de 
afzonderlijke boeken (of misschien soms twee of meer boeken tegelijk).21 Ook 
staan binnen de boeken brieven over hetzelfde ‘dossier’ (bijvoorbeeld een 

18 Cf. behalve onderstaand citaat ook *6.20.20.
19 Voor een (deels problematische) bespreking van Plinius en de geschiedschrijving zie Marchesi 
(2008: 144-206; 171-189 over L6.16 en *6.20).
20 Maar Plinius beseft dat, net als in de welsprekendheid, ook in de epistolografie de veranderde 
politieke omstandigheden maken dat Cicero’s voorbeeld onbereikbaar geworden is: 9.2 (cf. 
boven, noot 11), en eenzelfde gedachte zonder dat Cicero genoemd wordt (maar wel de ueteres) 
in *3.20.10-12.
21 Epistulae L1.1 is natuurlijk oorspronkelijk de openingsbrief alleen van boek 1 (of wellicht 
van boek 1 en 2, als die gezamenlijk gepubliceerd zijn). De precieze chronologie van de compo-
sitie en publicatie van de brieven van Plinius is een wetenschap op zich. De commentaar van 
Sherwin-White (1966: 27-41, 52-56 en passim) komt uit op ongeveer de volgende ‘book dates’ 
(dat wil zeggen data van de dateerbare brieven per boek): 1: eind 96-98, 2: 97-100, 3: 100-103, 4: 
104-105, 5: 105-106, 6: 106-107, 7: 107, 8: 107-108, 9: 106-108 (met ouder materiaal); de ‘publication 
dates’ legt Sherwin-White in sommige gevallen beduidend later, tussen 103-104 voor boek 1 en 
109-110 voor boek 9. Anderen voor en na hem zijn tot andere dateringen gekomen, en er wordt 
ook gediscussieerd over de hypothese dat het corpus zoals we dat hebben teruggaat op een 
herziening van alle of sommige eerder gepubliceerde boeken. Zie in het kort Whitton (2013: 
17-18) en uitvoerig Bodel (2015).
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proces, of de uitbarsting van de Vesuvius) op volgorde van de ‘dramatische 
datum’ van de betreffende brieven, al is verder de volgorde inderdaad niet 
per se chronologisch – maar ook niet zo toevallig als Plinius suggereert.22

Een enkele brief (of een enkel epigram), hoe perfect gecomponeerd 
ook, blijft iets kleins, en kan ook niet echt een beeld geven van het 
ἦθος van de schrijver, maar slechts een momentopname. In het leven 
wordt dit ondervangen doordat brieven in het algemeen deel uitmaken 
van een langer durende briefwisseling – zoals posts op sociale media 
ook in de loop van de tijd een vollediger beeld geven, bijvoorbeeld een 
Facebook-pagina –, in de literatuur doordat de brieven (of epigrammen) 
worden gebundeld en gepubliceerd. Dan kunnen binnen een boek de 
brieven (of epigrammen) allerlei verbindingen aangaan (op basis van 
overeenstemming, maar ook van contrast of modif icatie), bijvoorbeeld 
wat betreft adressaat, onderwerp, lengte, stijl, motieven, enzovoort, en 
op deze manier een groter geheel vormen. Daaraan kan ook de plaats 
van een brief (of epigram) in het boek bijdragen, bijvoorbeeld aan het 
begin, in het midden of op het eind; zo is de brief over Martialis, met de 
thematiek van de dood van de dichter en de onsterfelijkheid van zijn 
werk, een effectieve afsluiting van boek 3 en misschien wel van de eerste 
drie boeken samen.23 Dit soort boekcompositie wordt sinds jaar en dag 
onderzocht voor de epigrammen van Martialis, en voor collecties gedichten 
in het algemeen, maar pas sinds kort voor Plinius, wiens Epistulae heel 
lang niet als literair kunstwerk serieus zijn genomen.24 Ik zal er echter 
verder niet op ingaan, omdat het pensum noodzakelijkerwijs geen heel 
boek bevat, zodat deze belangrijke dimensie van de kunst van Martialis 
en Plinius niet goed zichtbaar kan worden. Wel wil ik opmerken dat wat 
betreft boekcompositie Plinius’ Epistulae nauwer verbonden zijn met de 
poëtische traditie dan met de eerdere brief literatuur in proza. Cicero’s 
brieven zijn door de postume uitgever(s) geordend naar adressaat en 

22 Daarin lijkt hij op Ovidius, die aan het eind van de zeer zorgvuldig gestructureerde collectie 
van de eerste drie boeken Epistulae ex Ponto schrijft: postmodo collectas utcumque sine ordine 
iunxi (‘daarna heb ik ze verzameld en in willekeurige volgorde bij elkaar gezet’, 3.9.53). De allusie 
is voor het eerst opgemerkt door Syme (1985b: 176 = 1988: 478).
23 Zie Whitton (2013: 19); Bodel (2015: 68). Op een vergelijkbare manier is *9.40 een passende 
afsluiting van de collectie als geheel, enerzijds door het noemen van litteras meas en Plinius’ 
praktijk van emendatio en anderzijds door het motief van de invallende nacht, in combinatie 
met de naam van de adressaat, Fuscus, die een spiegeling is van de naam van de adressaat van 
L1.1, Clarus. Zie Barchiesi (2005: 330-332); Marchesi (2008: 248-250); Gibson (2015: 189-190, 220).
24 Voor Martialis zie bijvoorbeeld het overzicht van Scherf (1998), voor Plinius Whitton (2013: 
11-20) en de bijdragen in Marchesi (ed., 2015).
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daarbinnen min of meer naar ‘dossier’,25 en de brieven van Seneca, sowieso 
van een heel ander karakter, hebben maar één adressaat, en zijn geordend 
als een cursus met oplopende moeilijkheidsgraad. Wel kan Plinius in dit 
opzicht geïnspireerd zijn door Horatius’ Epistulae en Ovidius’ Epistulae 
ex Ponto, die als poëtische briefcollecties op een vergelijkbare manier zijn 
gestructureerd als gedichtboeken in het algemeen.26

Een andere belangrijke overeenkomst tussen Plinius’ brieven enerzijds 
en de epigrammen van Martialis en de poëtische traditie anderzijds, is dat 
ze gericht zijn aan een adressaat. Voor een brief is dat vanzelfsprekend, 
maar wie Martialis’ epigrammen doorleest, ziet dat ook zij met maar weinig 
uitzonderingen iemand aanspreken.27 Hetzelfde geldt voor vrijwel alle 
persoonlijke poëzie uit de Oudheid (lyriek, jambe, elegie), ook bijvoorbeeld 
de kleinere gedichten van Catullus en de Oden van Horatius. Wat we dus 
hebben in zulke poëzie, en natuurlijk ook in de Epistulae van Plinius, is 
een communicatie op twee niveaus: op een eerste niveau met de adressaat, 
en op een tweede niveau met het leespubliek. Daarop zal ik straks nader 
ingaan, maar eerst wil ik een overzicht geven van wie die adressaten van 
Plinius en Martialis nu precies waren.

In Plinius vinden we zo’n honderd adressaten, in Martialis nog meer, 
al is bij beiden het precieze aantal niet vast te stellen. Dat komt doordat 
in veel gevallen de tekst maar één van de tria nomina noemt, meestal het 
cognomen, bijvoorbeeld Maximus, en het bij meerdere (bijvoorbeeld) Maximi 
niet altijd duidelijk is om hoeveel verschillende personen het gaat.28 Toch is 
het goed mogelijk een sociogram op te stellen van de adressaten van beide 
auteurs.29 Als we beginnen met Plinius, zien we dat alle brieven gericht 
zijn aan mannen, met uitzondering van een paar brieven (ongeveer een per 
boek) aan vrouwen uit de familiekring, onder wie Plinius’ nog heel jonge 

25 Ik vereenvoudig; voor een precieze studie zie White (2010: 31-61).
26 Voor de Epistulae ex Ponto vergelijk ook noot 22.
27 Soms is dat niet degene voor wie het gedicht is bedoeld. Zo wordt in Martialis’ gedicht 
voor Plinius (L10.20 [19]) Thalia aangesproken; formeel is dus de Muze de adressaat, maar in 
pragmatische zin Plinius.
28 Sommige Plinius-manuscripten bieden resten van een antieke, wellicht door Plinius zelf 
samengestelde inhoudsopgave (meestal ‘index’ genoemd), waarin van iedere adressaat twee 
namen (in het algemeen nomen en cognomen) gegeven werden, waardoor het probleem van 
identif icatie goeddeels werd opgelost (dus bijvoorbeeld Vibius Maximus, Novius Maximus, 
Maesius Maximus enzovoort). Zie Gibson (2014); Bodel (2015: 20-42).
29 Voor een analyse van de adressaten van Plinius, zie Syme (1985a). De prosopograf ische 
informatie over niet alleen de adressaten, maar alle in de tekst genoemde personen staat handig 
bij elkaar in Birley (2000). Birley’s reconstructie van de carrière van Plinius zelf is echter niet 
houdbaar; zie Whitton (2015). Voor Martialis is er Moreno Soldevila et al. (2019).
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echtgenote Calpurnia.30 Plinius claimt wel amicitia met andere vrouwen, 
met name uit de kring van de ‘Stoïsche oppositie’ (bijvoorbeeld in *3.11, 
L3.16, 7.19 en 9.13), maar neemt geen brief aan hen op in zijn werk.31 Behalve 
(meestal) mannen zijn de adressaten uitsluitend Romeinen: Griekse filosofen 
en redenaars worden wel geprezen (bijvoorbeeld in *1.10 en *3.11), maar 
ontvangen geen brieven. En tenslotte zijn het allemaal mannen van stand: 
senatoren, ridders en leden van de municipale elites; vrijgelatenen ontbreken 
geheel (en er is dus ook geen equivalent van de brieven van Cicero aan Tiro). 
Veel adressaten komen uit de streek waaruit Plinius afkomstig was, door 
Syme de ‘Pliny country’ genoemd (behalve zijn patria Como onder andere 
Milaan en Verona), anderen uit Umbrië (‘Pliny’s other country’, volgens 
Champlin), waar hij een groot landgoed bezat en stadspatroon was van 
het daar dichtbij gelegen plaatsje Tifernum Tiberinum (Città di Castello).32 
De selectie van adressaten is ongetwijfeld zorgvuldig geschied, maar geeft 
dus wel een realistisch beeld van Plinius’ netwerk.

Bij Martialis is het spectrum van adressaten veel breder. Dat heeft deels 
te maken met de lagere sociale status van Martialis, die niet, zoals Plinius, 
een senator was, maar, zoals we gezien hebben (L5.13), een ridder. Daarmee 
hoorde hij echter nog altijd tot de Romeinse elite, en een belangrijker 
verklaring voor het verschil ligt in het genre: anders dan de brief kan 
het epigram namelijk gebruik maken van f ictieve adressaten, waardoor 
ook niet-vriendschappelijke uitingen mogelijk worden.33 Een belangrijk 
deel van de productie van Martialis bestaat uit spotepigrammen: die 
hebben allemaal een f ictieve adressaat, en dat kan rustig een vrouw zijn, 
of een Griek of een vrijgelatene – en gezien de neiging van spot om zich te 

30 Zie 6.4, 6.7, L7.5 aan Calpurnia; verder 1.4, 2.4, 3.3, 4.19, 7.14 en 8.11. Voor de vrouwen in 
Plinius’ brieven, adressaten en anderen, zie Shelton (2013).
31 De ‘Stoïsche oppositie’ was een groep van deels met elkaar door familiebanden verbonden 
senatoren die onder Claudius, Nero, Vespasianus en Domitianus waren gedood of verbannen. 
Plinius beklemtoont vaak zijn verbondenheid met deze ‘martelaren’ en hun weduwes. Zie Syme 
(1991) 568-587; Shelton (2013: 43-91).
32 Syme gebruikt de term ‘Pliny country’ voor het eerst in (1958: 86); zie daarna vooral (1985a) 
en (1991). Voor ‘Pliny’s other country’ zie Champlin (2001); Gibson (2020: 134-141). Plinius noemt 
het patronaat van Tifernum in 4.1.4 en geeft een uitvoerige beschrijving van de villa in 5.6 (de 
andere grote villa-beschrijving, 2.17, is van zijn Laurentinum ten zuiden van Ostia, maar in die 
streek had Plinius geen speciale banden).
33 Zie hierover Nauta (2002: 42-47). Ook Plinius moet in zijn brieven f ictieve adressaten 
gebruikt hebben, gezien zijn karakterisering His iocamur ludimus amamus dolemus querimur 
irascimur (‘hierin scherts ik, speel ik, bemin ik, treur ik, klaag ik, ben ik boos’, 4.14.3); elders zegt 
hij van het werk van iemand anders fictis nominibus decenter, ueris usus est apte (‘zijn gebruik 
van f ictieve namen is betamelijk, van echte namen geschikt’, 6.21.5).
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richten op marginale groepen en individuen, is dat zelfs vaak het geval.34 
Maar ook aan de andere kant van het sociale spectrum is de spreiding in 
adressaten bij Martialis groter dan bij Plinius, omdat hij ook epigrammen 
opneemt voor de keizers, in boek 1 tot en met 9 Domitianus, in boek 
10 Trajanus, in boek 11 Nerva, en in boek 12 zowel Nerva als Trajanus.35 
Plinius, daarentegen, neemt geen brieven tot de keizer op in Epistulae 
1-9: de correspondentie met Trajanus is apart gepubliceerd in boek 10, 
ook die van vóór het stadhouderschap in Bithynië-Pontus.36 Meer nog 
dan bij Martialis staat bij Plinius de communicatie met (niet-keizerlijke) 
amici centraal.37

3 Zelfpresentatie

Het beeld dat we van Plinius krijgen ontstaat dus in de interactie met 
zijn adressaten, maar dat wil niet zeggen dat die interactie altijd even 
intensief is. De brief naar aanleiding van de dood van Martialis, bijvoor-
beeld, is gericht aan Cornelius Priscus, maar behalve dat Plinius hem 
een tegenwerping in de mond legt (at non erunt aeterna quae scripsit, 
‘maar zijn geschriften hebben geen eeuwigheidswaarde’, L3.21.6), speelt 
hij verder geen rol; we weten ook niet welke reden Plinius had om de 
brief uitgerekend tot hem te richten. Het onderwerp van de brief is niet 
Priscus, maar Martialis – en uiteraard Plinius zelf. De brief heeft niet alleen 
als doel een gedichtje dat beoogt aan Plinius gloria et laus et aeternitas 
(6) te geven, te reproduceren in de Epistulae,38 maar ook om Plinius te 
presenteren als de perfecte amicus: indertijd had hij Martialis reisgeld 

34 Maar zulke adressaten komen niet voor in de spotepigrammen uit het pensum: L1.117 
(‘Lupercus’), L2.64 (‘Laurus’), L3.38 (‘Sextus’), L5.13 (een rijke ‘Callistratus’), *6.35 (een advocaat 
‘Caecilianus’).
35 Van boek 10 hebben we de tweede editie, die verscheen in 98, na boek 11 van eind 96; boek 
12 verscheen in 101, maar bevat ook gedichten van vóór de tweede editie van boek 10; zie Nauta 
(2002: 441-442).
36 De brieven 10.1-14 zijn uit de periode 98-ca. 103, dus uit de tijd van Epistulae 1-3 (zie noot 
21). Het proconsulaat begon in 109, 110 of 111; zie Birley (2000: 16-17). Of boek 10 door Plinius zelf 
voor publicatie is voorbereid of door anderen na zijn dood, is omstreden; zie Gibson en Morello 
(2012: 251, met verwijzingen).
37 Ook Trajanus kan men een amicus van Plinius noemen, maar amicitia principis heeft een 
eigen karakter.
38 Voor het ingewikkelde intermediale spel met roem in deze brief (die roem geeft aan een 
epigram dat roem geeft aan redevoeringen die voor zichzelf al op roem aanspraak maken) zie 
Nauta (2002: 142-148).
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ter hand gesteld als blijk van dank voor het epigram, en nu eert hij hem 
met een rouwbetuiging:

Meritone eum qui haec de me scripsit et tunc dimisi amicissime et nunc ut 
amicissimum defunctum esse doleo?

Is het niet terecht dat ik van hem die dit over mij geschreven heeft tóén 
afscheid heb genomen als goede vriend, en nú treur over zijn dood als die 
van een goede vriend?
(Plinius, Epistulae L3.21.6)

Brieven waarin meer aandacht uitgaat naar een derde persoon dan naar de 
adressaat zijn er veel, en het pensum biedt er een aantal.39 Maar daarnaast 
zijn er wel degelijk ook veel brieven die zich concentreren op de adressaat. 
In zulke brieven zien we Plinius vaak advies geven of vragen, aansporen, 
of gehoor geven aan een aansporing of een verzoek.40 In een uiterst status-
gevoelige omgeving als die van de Romeinse elite vroeg dit natuurlijk om 
de nodige tact. Een mooie illustratie hiervan is brief *4.17, hoewel hier de 
adressaat, Clusinius Gallus, na het begin van de brief geen rol meer speelt. 
Dat begin gaat zo:

Et admones et rogas, ut suscipiam causam Corelliae absentis contra C. 
Caecilium consulem designatum. Quod admones, gratias ago, quod rogas, 
queror.

Je wijst me erop en je verzoekt me dat ik de zaak van de afwezige Corellia 
tegen de consul designatus C. Caecilius op me neem. Dat je me erop wijst, 
daarvoor dank ik je, maar dat je me erom verzoekt, daarover beklaag ik 
me.
(Plinius, Epistulae *4.17.1)

39 Zie *1.10 (over de f ilosoof Euphrates), *2.1 (over Plinius’ vroegere tutor en vaderlijke vriend 
Verginius Rufus), L3.16 (over Arria de Oudere), *4.17 (over Plinius’ mentor Corellius Rufus), *6.2 
(over Plinius’ tegenstander Regulus; bij uitzondering negatief), *9.19 (over Verginius Rufus en 
Frontinus).
40 In het pensum: adviseren: *6.27, *9.19 (in beide gevallen op verzoek van de adressaat); vragen 
om advies: *3.13; aansporen: *1.10.11, *4.24.7, L8.24; gehoor geven aan een aansporing: L1.1, *4.17, 
aan een verzoek om een tekst te sturen: *3.13, aan een verzoek om informatie (waarbij dan die 
informatie de hoofdmoot van de brief uitmaakt): *4.11, L6.16, *6.20, L9.36, *9.40.
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Plinius maakt dus duidelijk dat het de adressaat weliswaar past hem te 
admonere, maar niet hem te rogare, en dat hij zich zelfs beklaagt over diens 
gebruik van die term.41 Dat hij dit kan doen, heeft waarschijnlijk te maken 
met de te vermoeden relatief lage status van Clusinius, die we verder niet 
kennen en die misschien niet meer was dan een lokale connectie van de 
Corellii.42 Maar het queri is geen echte kritiek, want het dient ertoe om 
Plinius de gelegenheid te geven te zeggen dat het verdedigen van Corellia 
voor hem een vanzelfsprekendheid is, gezien zijn grote liefde en verering voor 
haar overleden vader Corellius – en die liefde, en omgekeerd de liefde van 
Corellius voor hem, is dan het voornaamste onderwerp van de brief (4-10). 
Plinius verklaart dus waarom hij geen andere keus heeft dan de confrontatie 
met Caecilius aan te gaan, hoewel hij door amicitia met hem verbonden is 
en reuerentia verschuldigd is aan zijn status als consul designatus – te meer 
daar hij zelf al consul geweest is (2-3). Maar hij gaat ervan uit dat Caecilius 
dit zal begrijpen, en hem niet alleen uenia, maar zelfs laus zal toekennen, 
en zijn redenen om Corellia te verdedigen niet slechts als excusatio, maar 
zelfs als commendatio zal laten gelden (11).

We zien dus een zorgvuldig manoeuvreren om recht te doen aan de 
hiërarchische verhoudingen en de wederkerige verplichtingen niet alleen 
met betrekking tot de adressaat, maar ook met betrekking tot relevante 
derden. In de literatuur over de correspondentie van Cicero wordt dit 
manoeuvreren wel beschreven in termen van het linguïstische onderzoek 
naar ‘politeness’, en dat zou men voor Plinius ook heel goed kunnen doen.43 
Maar het gaat om meer dan alleen beleefdheid. Aansporen of het geven van 
advies, bijvoorbeeld, wordt in studies over ‘politeness’ geanalyseerd als een 
mogelijke bedreiging van de vrijheid van handelen van de aangesprokene, 
een bedreiging die dus met strategieën van beleefdheid moet worden 
gemitigeerd. Maar aansporen en adviseren werd van een vooraanstaande 
Romein verwacht, sterker: het werd vereist door zijn auctoritas, die natuurlijk 
voortdurend performatief moest worden uitgedragen. Plinius maakt dus 
altijd heel zorgvuldig duidelijk aan wie hij waarover op welke manier advies 
geeft, en van wie hij zelf waarover op welke manier advies krijgt: in de zojuist 

41 Vergelijkbaar is L8.24, waarin Plinius duidelijk maakt te admonere, niet te praecipere (1) – of 
misschien toch wel (10).
42 Zie Birley (2000: 50-51).
43 Zie Hall (2009: 27), die naar mijn mening maar gedeeltelijk gelijk heeft met zijn bewering 
‘The games of politeness and politics that we f ind in Cicero’s letters are … entirely absent from 
the Plinian material’: de politiek is inderdaad verschillend, maar de ‘politeness’ functioneert 
grotendeels op dezelfde manier, met gebruikmaking van dezelfde Latijnse termen en formules 
die Hall in zijn appendix (197-210) bij elkaar zet.
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besproken brief *4.17, bijvoorbeeld, stelt hij dat hij als jonge man alles deed 
ex consilio sapientissimi uiri, dus van Corellius (9). En met dat ‘duidelijk 
maken’ zijn we bij een ander belangrijk punt: beleefdheid is gericht op een 
adressaat en op eventueel verder genoemde derden, maar Plinius’ brieven 
zijn gepubliceerd en richten zich daarmee op een wijder publiek. Leden 
van de Romeinse elite concurreerden om status en prestige, maar daarover 
beslisten niet zijzelf, noch hun adressaten noch individuele derden, maar de 
hele gemeenschap van hun peers, en zij moesten dus aan die gemeenschap 
laten zien hoe zij hun eigen positie erbinnen bepaalden.

Maar het publiek dat de leden van de Romeinse elite in het oog had-
den bestond niet alleen uit hun tijdgenoten. In een maatschappij als de 
Romeinse, waar de herinnering aan het verleden een grote rol speelt, is 
het vanzelfsprekend dat men ook veel belang hecht aan de toekomstige 
herinnering, als het heden zelf verleden is geworden. Dat zagen we al in 
de lofprijzing van Martialis op de redevoeringen van Plinius: er wordt niet 
gezegd dat ze op één lijn staan met die van Cicero, maar dat de saecula 
posterique ze op één lijn zullen stellen. Ook zagen we al dat Plinius niet alleen 
met zijn redevoeringen, maar ook met zijn gedichten op gloria hoopte. Het 
is kenmerkend voor de tijd waarin Plinius leefde dat de roemverwachting 
zo sterk gekoppeld was aan literaire productie, en minder aan grote daden 
van politieke of militaire aard: natuurlijk waren er nog briljante politieke 
en militaire carrières mogelijk, maar de echt grote roem op dat gebied bleef 
voorbehouden aan de keizer.44 Plinius zegt dit met zoveel woorden in zijn 
brief over de dood van Silius Italicus, iemand die net als hij consul geworden 
was, maar die net als hij voor zijn onsterfelijkheid inzette op zijn literaire 
werk (en net als hij met succes):

quidquid est temporis futilis et caduci, si non datur factis (nam horum 
materia in aliena manu), certe studiis proferamus, et quatenus nobis 
denegatur diu uiuere, relinquamus aliquid, quo nos uixisse testemur.

het weinige aan onbeduidende en aflopende tijd dat we hebben, als het 
niet mogelijk is om het door daden (want de gelegenheid daarvoor ligt in 
de hand van een ander), laten we het dan in ieder geval door ons literaire 
werk verlengen, en aangezien het ons niet vergund is lang te leven, laten 
we iets nalaten waarmee we van ons leven getuigenis kunnen afleggen.
(Plinius, Epistulae 3.7.14)

44 Cf., behalve de zo meteen geciteerde passage uit 3.7, ook *3.20.10-12 en L3.21.3 (postquam 
desîmus facere laudanda).
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Maar Plinius spreekt niet alleen over de politieke carrière en de poëzie van 
Silius. Hij vermeldt ook zijn vele villa’s, zijn verzamelingen boeken, beelden 
en portretten, en zijn verering van Vergilius, wiens graf bij Napels hij bezocht 
als was het een tempel (8). Plinius’ toon is niet helemaal enthousiast, en hij 
vermeldt ook kritiek: erat φιλόκαλος usque ad emacitatis reprehensionem (‘hij 
hield van mooie dingen, maar zozeer dat men hem betichtte van koopzucht’). 
Maar zulke kritiek laat alleen maar zien dat gedrag op dit gebied nauwkeurig 
werd beoordeeld: prestige en reputatie verkreeg je niet alleen door je carrière, 
maar ook door je cultureel verantwoorde en smaakvolle lifestyle.45 Ook in 
de Epistulae van Plinius zien we dit patroon: hij neemt brieven op over zijn 
carrière (bijvoorbeeld zijn benoeming in het eervolle priesterambt van augur 
in *4.8) en over zijn successen als redenaar in de senaat (bijvoorbeeld *4.9 en 
*5.20) en bij de centumuiri (bijvoorbeeld *6.33), maar ook lange brieven over 
zijn villa’s (2.17, 5.6), al maakt hij ook duidelijk niet veel aff initeit te hebben 
met beeldhouwkunst (3.6). Andere brieven tonen hem als deelnemer aan het 
literaire leven: hij geeft en bezoekt recitationes, becommentarieert het werk 
van anderen en laat eigen werk door hen becommentariëren, en debatteert 
over kwesties van stijl, compositie en voordracht.46 En bij zijn maaltijden 
laat hij zijn gasten niet vermaken door grappenmakers en wulpse dansers 
(cinaedi) of danseressen (Gaditanae), zoals dat bij anderen gebeurt, maar 
door voorlezers, lierspelers en acteurs die scènes uit komedies voordragen 
(1.15, 9.17, L9.36). Al deze dingen dragen bij aan het beeld dat Plinius wil 
overbrengen niet alleen aan de adressaten van zijn brieven, maar ook aan 
de lezers van zijn Epistulae: zijn tijdgenoten, maar ongetwijfeld ook de 
saecula posterique.

Nu gaat de zelfpresentatie van Plinius als de ideale senator onder de 
condities van de Keizertijd gepaard met een behoorlijke portie expliciete 
zelf-aanprijzing, die ik met een niet in de Grote Van Dale opgenomen woord 
‘zelflof’ zal noemen (in het Engels ‘self-praise’, in het Duits ‘Selbstlob’).47 Dit 
heeft bij huidige lezers vaak geleid tot irritatie, en de vraag is of dat in Plinius’ 
eigen tijd ook al zo was. In de Oudheid was men in het algemeen veel opener 
over het streven naar eer en roem, al bestond er wel discussie over, die we 
ook bij Plinius tegenkomen.48 Maar er was consensus dat je het toekennen 

45 Zie hiervoor bijvoorbeeld Stein-Hölkeskamp (2019: 14-16 over Silius Italicus).
46 In het pensum komt dit eigenlijk alleen naar voren in *3.18 (recitatie van de Panegyricus), 
maar zie voor literaire discussie Guillemin (1929) en voor recitaties Johnson (2010: 42-62).
47 Zie over deze thematiek Gibson (2003).
48 In *3.16 ref lecteert Plinius erop dat een daad groots kan zijn, juist als die gedaan is zonder 
het oogmerk roem te verwerven, en in *9.19 verdedigt hij de beslissing van Verginius Rufus om 
een grafmonument met een lovende inscriptie voor zichzelf te laten oprichten. Op verschillende 
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van roem moest overlaten aan anderen en niet jezelf moest prijzen, tenzij 
daar goede redenen voor waren, zoals zelfverdediging of een hoger politiek 
doel. Dat is ook de teneur van een geschrift uit de tijd van Plinius dat precies 
dit onderwerp behandelt, Plutarchus’ Περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως.49 
Als voorbeeld van iemand die zichzelf te veel prees vanuit een excessief 
verlangen naar roem (δόξα) noemt Plutarchus Cicero (541a). Deze kritiek 
komt vaker voor, en Plinius’ leermeester Quintilianus probeert Cicero te 
rechtvaardigen, waarbij hij het argument van de zelfverdediging en de 
politieke noodzaak gebruikt, maar ook impliceert dat wanneer Cicero in 
brieven vertrouwelijk spreekt tot zijn vrienden (in epistulis … familiariter ad 
amicos), hij geen terughoudendheid hoeft te betrachten.50 Ook Plinius schrijft 
natuurlijk brieven aan amici, en hoewel deze gepubliceerd zijn, maakt het 
genre het hem toch mogelijk zijn zelflof onder te brengen in een vorm van 
communicatie waarin die acceptabel was. Bovendien zorgt hij ervoor dat 
hij niet zozeer zichzelf prijst, maar de lof van anderen rapporteert, en dan 
juist die anderen prijst – waarmee natuurlijk wel meteen aangegeven wordt 
hoe waardevol hun lof is.51 Om me te beperken tot een paar voorbeelden 
uit het pensum: Plinius bericht over de waardering en steun die hij altijd 
ontvangen heeft van de elder statesman Verginius Rufus, maar doet dat 
in een panegyrische necrologie, die bijna het karakter aanneemt van een 
laudatio funebris (*2.1).52 Een iets ander type necrologie schrijft hij over 
Martialis, voortreffelijk epigrammendichter (homo ingeniosus acutus acer) 
– en citeert diens lofprijzing van zijn redevoeringen (L3.21). Artemidorus 
blinkt uit onder de huidige f ilosofen door zijn sinceritas en ueritas, en steekt 
de loftrompet over een moedige daad van Plinius – al te genereus, verklaart 
Plinius bescheiden, maar op zich wel terecht: ut uera ita supra meritum 
praedicatione (*3.11). Het is zijn vriend Arrianus Maturus die hem feliciteert 
met zijn prestigieuze benoeming tot augur en hem in dat opzicht vergelijkt 
met Cicero – Plinius voegt eraan toe dat hij jonger is dan Cicero toen die 
augur werd, en ook al jonger consul geworden is, maar (weer bescheiden) dat 

plaatsen zegt of impliceert hij dat conscientia belangrijker is dan fama of ostentatio (1.8.14, 
1.22.5, *3.20.9, 5.1.10; cf. 1.12.3).
49 De standaard Latijnse titel is De se ipsum citra inuidiam laudando. In de Loeb-editie (deel 7 
van de Moralia) heet het geschrift ‘On Inoffensive Self-Praise’; vandaar de titel van Gibson (2003).
50 Institutio Oratoria 11.1.16-26 (21 over de brieven). Dat Quintilianus zijn leermeester was, zegt 
Plinius in 2.14.9 en 6.6.3; dat Plinius diepgaand door hem is beïnvloed wordt aangetoond door 
Whitton (2019), die deze passage echter niet bespreekt.
51 Plutarchus bekritiseert juist het rapporteren van de lof van anderen als voortkomend uit 
een teveel aan φιλαυτία: 546e-f, 547b.
52 Zie Whitton (2013: 65).
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hij aan Cicero’s ingenium nog lang niet kan tippen (*4.8). Het zijn sommigen 
van Plinius’ vrienden die zijn centumvirale redevoering voor Attia Viriola, 
waar hij zelf ook wel tevreden over is (zoals hij tegenover zijn vertrouwde 
vriend Voconius Romanus niet onder stoelen of banken steekt), vergelijken 
met Demosthenes’ beroemde Kransrede (*6.33). Et cetera. Ook waar het gaat 
om zelflof zien we dus dat de zelfpresentatie steeds plaatsvindt in interactie 
met vrienden. De analogie met de sociale media dringt zich weer op. Self ie 
met Verginius Rufus? Re-tweeten van Martialis?

4 Slot: sociale media?

Dat de Epistulae van Plinius vooral Plinius zelf presenteren, is natuurlijk 
nooit een lezer ontgaan. Dit heeft geleid tot verschillende pogingen om dit 
aspect van het werk met behulp van een analogie nader te karakteriseren. 
Een populaire vergelijking is die met het zelfportret, en specif iek met de 
portretbustes en standbeelden die vooraanstaande Romeinen van zichzelf 
lieten opstellen.53 Maar een portret is een momentopname, die geen beeld 
kan geven van het leven van de geportretteerde in de loop van de tijd, 
wat de Epistulae van Plinius nu juist wel doen. Een andere veelgebruikte 
analogie is daarom die van de autobiograf ie, maar ook hier zijn er wezen-
lijke verschillen.54 Een autobiograf ie is een terugblik vanuit een bepaald 
moment, en probeert bovendien het hele leven van de auteur te vertellen, 
te beginnen bij het begin. Plinius’ brieven daarentegen zijn geschreven 
gelijktijdig met de gebeurtenissen die ze behandelen (al zijn ze misschien 
later bewerkt) en blikken ook niet systematisch terug: er zijn enkele brieven 
waarin Plinius aandacht vraagt voor zijn onverschrokkenheid onder het 
tirannieke bewind van Domitianus (met name 1.5, *3.11, 7.33) en natuurlijk 
brengt hij verslag uit van de meest spectaculaire gebeurtenis die hij in zijn 
jeugd heeft meegemaakt, de uitbarsting van de Vesuvius (L6.16, *6.20), maar 
hij vertelt nooit systematisch over zijn kinder- of studententijd of zelfs over 
zijn carrière voorafgaand aan de periode van de Epistulae. Vandaar mijn 
suggestie van een analogie met de sociale media: die is ook niet perfect, maar 
‘good to think with’ en kan in het onderwijs, naar ik me kan voorstellen, 

53 Zie bijvoorbeeld Leach (1990); Henderson (2002).
54 Bekend is Syme (1958: 98): ‘the closest that was decent or permissible to the autobiography 
of an orator and a statesman’, later gemodif iceerd tot ‘the disguised autobiography of an orator 
and man of letters’ (1985a: 350 = 1988: 468). Gibson en Morello (2012: 10-19) gaan uitvoerig in op 
de Epistulae als autobiograf ie; hoewel ze inzien dat de Epistulae geen autobiograf ie zijn, hebben 
ze toch de neiging ze als zodanig te lezen.
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leiden tot interessante discussies. Zoals ik hopelijk heb duidelijk gemaakt, 
kan de analogie met name leiden tot aandacht voor zelfpresentatie en de 
problematische kanten daarvan, zoals zelflof. Maar twee verschillen met 
de sociale media moet ik hier al benoemen. Ten eerste hadden noch de 
epigrammen van Martialis noch de brieven van Plinius een knop om te 
reageren of te ‘liken’, en ze waren dus in die zin niet interactief; zoals ik in 
de inleiding heb besproken, gaat Martialis wel vaak in op de ontvangst van 
zijn epigrammen, maar Plinius niet op die van zijn brieven. En ten tweede 
zijn mensen die iets posten op Facebook, Twitter, Instagram, in een blog 
of waar dan ook, meestal niet bezig met het creëren van een kunstwerk 
bedoeld voor de eeuwigheid, maar waren Plinius en Martialis dat wel. Ik 
heb boven gesuggereerd dat Plinius’ Epistulae ook als een soort alternatieve 
vorm van geschiedschrijving kunnen worden opgevat, alternatief niet alleen 
daarin dat de continuïteit van de vertelling wordt opgebroken in kleinere 
eenheden, maar ook daarin dat de geschiedenis verteld wordt aan de hand 
van de communicatie van één persoon met zijn vrienden en het commentaar 
dat hij en zij geven op elkaars prestaties, elkaars bijdragen in andere media 
en elkaars lifestyle. Plinius schrijft daarmee een typisch Romeins soort 
‘realistische’ literatuur, waarin niet alleen het eigen leven, maar ook dat 
van de tijdgenoten, met hun normen, waarden en verwachtingen, literaire 
vorm krijgt. En hetzelfde geldt, bij alle verschillen in thematiek, stijl en 
sfeer, voor Martialis.
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