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Bij weinigen doet het jaar 117 een belletje rinkelen. Het is weliswaar het jaar waarin 
Hadrianus de overleden Trajanus als Romeins keizer opvolgde. Maar voorts is het 
niet bekend wegens eventuele bijzondere gebeurtenissen. Tom Buijtendorp wil 
daarom met dit boek duidelijk maken dat het jaar 117 in de Romeinse geschiedenis 
van groot belang was. Bij zijn aantreden als nieuwe keizer zorgde Hadrianus immers 
onmiddellijk voor een radicale koerswijziging in het beleid van zijn voorganger 
Trajanus dat op expansie was gericht. Wat Trajanus niet zag, was het feit dat door 
zijn veroveringsdrang het rijk dreigde te imploderen.  Zijn oorlogen hadden immers 
tot gevolg dat het Romeinse Rijk door zijn kolossale omvang van langsom minder 
bestuurbaar en beheersbaar werd. Een catastrofe moest beslist vermeden worden. De 
nieuwe politiek van Hadrianus, die de nadruk zou leggen op de consolidatie van het 
rijk, legde de basis voor een Romeinse Gouden eeuw. Dat jaar 117 combineert Tom 
Buijtendorp met een verhaal over de aanwezigheid van Trajanus en Hadrianus in de 
Lage Landen. Zij maakten samen een reis door onze contreien. Tijdens de 
reconstructie van die reis verwijst de auteur voortdurend naar de sporen die beide 
keizers overal (zouden) hebben achter gelaten. Hierdoor wordt het een zeer 
gevarieerd boek dat menig liefhebber van de antieke oudheid zeker zal aanspreken.  

Het boek ontving talrijke lovende recensies. Buijtendorp brengt een hele hoop op 
zich wel interessante informatie samen. Bovendien is het vlot geschreven en 
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overvloedig geïllustreerd. Toch kan het ons om velerlei redenen niet overtuigen. Op 
de eerste plaats is er de structuur van de tekst met de talloze uitweidingen die naar 
ons aanvoelen vaak niet ter zake doen: een hele uitweiding over Agrippina de 
Jongere (p. 21-24); de communicatie van Nerva (p. 54-56); het museum Het Valkhof 
in Nijmegen, enz. Wanneer je deze onvolkomenheden nog met de mantel der liefde 
kan toedekken heb ik mij zitten afvragen wat hoofdstuk 6. ‘Lof voor de goede start’ 
over de lofrede van Plinius aan Trajanus in de Romeinse senaat te maken heeft met 
sporen van Trajanus in de Lage Landen. Hetzelfde probleem stelt zich voor de 
uitvoerige bespreking van de Leidse kopie van de Zuil van Trajanus te Rome, die 
herinnert aan de succesvolle Dacische campagnes van Trajanus. Behoudens de 
bewaarplaats van het gips en de deelname van talrijke militairen uit onze contreien 
aan deze campagnes is deze uitweiding de facto niet relevant voor de aanwezigheid 
van Trajanus in de Lage Landen. In die twee hoofdstukken komt pijnlijk naar voor 
dat het boek hinkt op twee benen omdat de auteur geen duidelijke keuzes maakt in de 
behandeling van zijn onderwerp. 

Eén van de irriterende aspecten van het boek ligt voorts in de talrijk weerkerende 
veronderstellingen waarop de auteur voortdurend bouwt en die vervolgens vervellen 
tot quasi-feitelijkheden. Zo spreekt hij over het ‘vermoedelijk’ of ‘eventueel’ bezoek 
van Trajanus aan Tongeren (p. 73 & 81). Op p. 134 wordt dit al gewoon ‘het bezoek’ 
van Trajanus en op p. 139 uiteindelijk: ‘Het is zoals gezegd denkbaar dat Trajanus 
vanuit Tongeren nog meer van de Lage Landen heeft bezocht, zoals Bavay, maar dat 
is onzeker. De terugweg van Tongeren naar Keulen staat op de reiskaart en is 
beschreven in het reisboek. Bij Maastricht zou Trajanus daar de Maasbrug passeren.’ 
Op welke bronnen deze beweringen zijn gebaseerd, deelt de auteur niet mee. 

Op de derde plaats zijn er de talrijke ontbrekende en/of onnauwkeurige 
bronverwijzingen, zowel naar antieke bronnen als naar hedendaagse literatuur. 
Voorbeelden hiervan zijn legio waardoor enige controle de facto onmogelijk is. Ook 
inhoudelijk is de tekst geregeld onnauwkeurig. Enkele voorbeelden kunnen dit 
illustreren. Op p. 19 schrijft de auteur: ‘Inscripties getuigen onder meer van de 
verbouwingen van het paleis. Ze noemen beroemde personen. Bijvoorbeeld Nepos, 
een vriend van keizer Hadrianus.’ Aan de lezer wordt niet meegedeeld over welk 
opschrift het gaat noch is het duidelijk over wie het gaat. Deze vriend blijkt Aulus 
Platorius Nepos te zijn. Het opschrift waarvan vermoedelijk sprake stond op een 
marmeren basis van een standbeeld dat door de lokale bestuurders van Aquileia te 
zijner ere werd opgericht (zie L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, 1991, 
p. 72 e.v.). Op pp. 49-50 geeft de auteur bij de beschrijving van de villa met de 
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Dionysusmozaïek, die in Keulen werd opgegraven, de indruk dat Trajanus deze 
weleens zou kunnen aanschouwd hebben. Alleen dateert deze mozaïek uit de 3de 
eeuw. Ook de verder vernoemde filosofenmozaïek dateert uit de 3de eeuw n.C.. De 
Romeinse stadsvilla die in de Hondstraat te Tongeren werd opgegraven dateert de 
auteur tijdens het zogenaamde bezoek van Trajanus aan deze stad terwijl de 
archeologen een vrij ingewikkelde bouwgeschiedenis, die tot de Augusteïsche tijd 
teruggaat, hebben vastgesteld. De vloermozaïek zou uit de tijd van Trajanus kunnen 
stammen, maar de wetenschappelijke literatuur spreekt wel van een datering tussen 
70 en 175 n.C. – hetgeen grosso modo samenvalt met periode 3 van de villa. 

De vakdomeinen archeologie en geschiedenis van de oudheid staan zowel in België 
als in Nederland onder druk. Goede en professionele wetenschapsvoorlichting is 
essentieel voor hun voortbestaan. Daarom is het belangrijk dat auteurs de bronnen 
waarop zij steunen, vermelden, aangeven hoe zij met deze bronnen omgaan en hun 
besluitvorming methodisch motiveren. Bovendien houdt de tekst alleen stand als hij 
met grote nauwkeurigheid en nuance is geschreven. Het is dus duidelijk dat ook in 
boeken die voor een ruimer publiek bestemd zijn, dezelfde wetenschappelijke acribie 
mag worden verwacht als in publicaties die vooral voor vakgenoten bestemd zijn. 
Dat is in dit boek helaas niet altijd het geval. 
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