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Rome	geplunderd	

Recensie 

• Matthew Kneale, Rome. Een geschiedenis van de stad in zeven plunderingen 
(Amsterdam: Spectrum, 2018), 496pp. ISBN 978-90-003-6097-0. 

 

Wat is de meest beslissende datum uit de geschiedenis van Rome? 44 v.Chr.? 27 
v.Chr.? 476? Nee, 18 juli 387 v.Chr. de slag bij de Allia, de dies ater bij uitstek van 
de Romeinse kalender. De plundering door de Galliërs die daarop volgde, heeft – ook 
al lijkt deze archeologisch nauwelijks te traceren – een immense impact gehad. Sinds 
die tijd reageerde Rome elke keer dat er een dreiging uit het noorden kwam of leek te 
komen, in paniek. De enorme propagandawaarde van Caesars verovering van Gallië 
en zijn De bello Gallico hangt hier ook mee samen. 

Matthew Kneale heeft het originele idee gehad om de geschiedenis van de stad Rome 
(klassiek en modern) vanuit het standpunt van de verschillende plunderingen die de 
Urbs heeft moeten ondergaan, te beschrijven. Galliërs in 387 v.Chr., Visigoten in 
410, Ostrogoten in de 6de eeuw, de Apulische Noormannen van Robert Guiscard in 
1083, de Sacco di Roma van 6 mei 1527 door de troepen van onze eigen Karel V, de 
Franse bezetting in de revolutionaire periode en de Duitse na de staatsgreep tegen 
Mussolini van september 1943 tot 4 juni 1944. En inderdaad kwamen al deze 
plunderaars uit het noorden. 

De opzet van de hoofdstukken is steeds drievoudig. Eerst volgt de auteur een 
beschrijving van de plunderaars in aantocht tot het moment dat Rome in zicht lijkt. 
De eigenlijke plundering volgt in het derde luik. Het middendeel of centrale deel van 
de triptiek bevat dan een beschrijving van de stad op het moment van de plundering 
(dus de feitelijk geplunderde stad) in confrontatie met die van de vorige plundering 



 RECENSIE: ROME GEPLUNDERD 

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

2 

(onder het motto: wat zou een inwoner van toen op het moment van deze nieuwe 
overval herkend hebben?). 

Dit is inderdaad een originele manier om de volledige geschiedenis van Rome de 
revue te laten passeren, zonder al te zeer oudere overzichten na te kauwen. Het boek 
is bovendien vlot geschreven. 

Toch zijn er wat kritische opmerkingen te maken. Om te beginnen staan er soms 
irritante taalfouten in de tekst. Deels gaat het daarbij om vertaalfouten. Zo blijken 
Hannibal en zijn landgenoten Carthagen te zijn (en Hannibal dus een Carthaag). Dat 
is nieuw voor mij. Of blijken op p. 72 de thermen ‘indrukkend’ te zijn: het is te 
hopen van niet, want dan vallen er veel slachtoffers; ‘indrukwekkend’ is toch beter. 
Ik ga aan andere voorbij (de frequentie is net te groot om echt fijn te zijn), maar één 
moet toch nog worden vermeld, op p. 40, aan het einde van het hoofdstuk over de 
Galliërs. Daar staat letterlijk: ‘De Duitsers komen’. Die kwamen inderdaad, maar pas 
in 1527 en in 1943. In 410 (bij de volgende plundering) waren het geen Duitsers, 
maar Germanen, Goten om precies te zijn. In het Engels heten die inderdaad allebei 
Germans, maar in het Nederlands niet. Het ware wenselijk dat vertalers iets meer 
verstand hadden van het onderwerp van het boek. Er wordt de Duitsers al genoeg 
ergs in de schoenen geschoven (en terecht in het geval van 1527 en 1943-1944), 
zonder het onnodig erger te maken. 

In andere gevallen is het (zonder het Engelse origineel te zien) lastig om uit te maken 
of het om een vertaalfout of een vergissing van de auteur gaat. Zo blijkt (bij wijze 
van voorbeeld) op p. 56 Trier aan de Rijn te liggen of heeft op p. 63 Augustus een 
Vredestempel gebouwd (het gaat uiteraard om de Ara pacis, maar dat is een altaar, 
geen tempel), en op p. 70 loopt de Via Nomentum in plaats van de Via Nomentana of 
de ‘weg naar Nomentum’. 

Genoeg gevit, want dit is nog maar een deel. Inhoudelijk storender is dat de auteur in 
zijn beschrijvingen geregeld te kort door de bocht gaat en daarbij bij voorkeur een 
tamelijk nadrukkelijk antikatholiek standpunt lijkt in te nemen, zonder dat dat daar 
ter plaatse echt nodig is. Te kort door de bocht gaat de auteur bijv. als hij zonder 
meer het Romeinse keizerrijk vergelijkt met moderne dictaturen die de democratie 
voorwenden te verdedigen (p. 55). Dat het principaat geen democratie was, weten 
we; dat de macht van de keizers op het leger rustte, weten we ook, maar de bewuste 
inkleding van zijn macht door Augustus in termen van republikeinse magistraturen 
was vooral een poging om zijn macht legaal te maken. De senaat had dat echt wel 
door. Men mag vooral niet vergeten dat de middelen die Augustus en zijn opvolgers 
ten dienste stonden om echt een ‘dictatoriale’ macht uit te oefenen, veel beperkter 
waren dan waarover moderne dictatoren beschikken. Bovendien was heel wat 
overgelaten aan het plaatselijk (stedelijk) niveau dat eigenlijk aan de controle van de 
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keizer ontsnapte en zaten de troepen overwegend aan de grens: niet handig als je 
eerst en vooral de eigen bevolking onder de knoet wilt houden. 

Zo ook zegt de auteur plompverloren op p. 66: ‘toen keizer Constantijn de Slag bij de 
Milvische Brug won…, de stad innam en zich een aanhanger van het christendom 
noemde’. Dat laatste is pertinent onjuist. Constantijn heeft zich nooit een christen 
genoemd tot hij zich op zijn sterfbed in 337 heeft bekeerd. Hij heeft wel de cultus 
erkend en toegestaan, maar was zelf vermoedelijk een vereerder van Sol Invictus. Dit 
soort fouten en veralgemeningen wordt wat storend als het er te veel zijn. 

Soms heeft de auteur een andere vorm van te kort door de bocht gaan. Hij volgt 
bepaalde posities in hevige controversen zonder de minste allusie te maken op het 
feit dat er een controverse is. Zo weet hij dat Petrus waarschijnlijk nooit in Rome zou 
zijn geweest (p. 70) en neemt daarbij een typisch protestantse kritiek op, zonder de 
minste melding te maken van de ideologische complicaties die aan dit standpunt 
verbonden zijn (katholiek én niet-katholiek). Er is in Rome in ieder geval vanaf de 
2de eeuw en mogelijk al vanaf het einde van de 1ste eeuw een hardnekkige 
overlevering dat het graf van Petrus zich bevindt op de plaats van het altaar van de 
huidige Sint-Pieter, op een moment dat het pausdom zelf nog niet bestond. De vroege 
christelijke gemeenschap van Rome genoot een reputatie van orthodoxie in de leer en 
ontleende daar haar aanzien en gezag bij andere gemeenten aan. De aanwezigheid 
van Petrus zou pas later een rol gaan spelen in het zelfbeeld van de christelijke 
gemeente in de hoofdstad van het rijk. De vroege overlevering kan daar eigenlijk niet 
mee samenhangen. 

Een ander voorbeeld is de behandeling van Pius XII in verband met de Duitse 
bezetting in 1943-1944 en het wegvoeren van een deel van de Joodse Romeinen bij 
de beruchte razzia van 16 oktober 1943. De figuur van Pius XII is sinds het begin van 
de jaren 1960 het middelpunt van een buitengewoon bitsige discussie, al is het woord 
‘discussie’ eigenlijk te mooi: beide partijen, voor- én tegenstanders, hebben zich 
ingegraven in loopgraven waarvan de diepte die van de Eerste Wereldoorlog verre 
overtreft. Elke vorm van echt debat is in feite zelfs onmogelijk geworden. Zo wordt 
een aankondiging dat het Vaticaan de archieven van dit pontificaat opent, door de 
tegenstanders van Pius XII meteen onthaald met een beschuldiging dat er dan wel 
stukken verborgen en achtergehouden zullen zijn. Als je dan, zoals Kneale, geen 
enkele verwijzing naar deze discussie maakt, maar je conclusie vormt op basis van 
slechts één of twee boeken, waaronder J. Cornwell, Hitler’s pope (de tendens van dat 
boek is uit de titel wel duidelijk) is dat minder evenwichtig dan je bij een 
overzichtswerk mag verwachten. 
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Het idee achter het boek van Kneale is origineel, maar de uitwerking had soms wat 
genuanceerder mogen zijn en bepaalde fouten hadden toch echt vermeden moeten 
worden. 
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