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Recensie 

Fik Meijer, De sluier van Cicero. Van Catilina tot Baudet (Amsterdam: Athenaeum 
– Polak & Van Gennep, 2018). ISBN 978 90 253 0891 9. 

 

Quousque tandem… ‘Hoelang nog dacht U dat het duren zou vooraleer ik uit deze 
tempel hals-over-kop vluchten zou? Hoelang nog mag tegen mij misbruik worden 
gemaakt van het privilege dat een consul toekomt, als eerste het woord te voeren in 
de vergadering die hij voorzit? Hoelang nog zal men voortgaan tegen mij mijn 
schroom te gebruiken en mijn beleefdheid om iemand te laten uitspreken?’ Zo luidt 
de aanhef van de eerste – en meteen ook laatste – ‘Ciceroniaanse’ redevoering van 
Lucius Sergius Catilina, de man die door de beroemde redenaar en kersvers gekozen 
consul Marcus Tullius Cicero in de ophefmakende senaatszitting van 8 november 63 
v. Chr. vakkundig werd neergesabeld. Genadeloos werd de voormalige 
verkiezingsconcurrent en gezworen vijand van Cicero neergezet als een moreel totaal 
verloederde misdadiger, een ongeleid projectiel dat de bestaande staatsorde met 
‘terroristische’ middelen omver trachtte te gooien – hij moest en zou Rome zo vlug 
mogelijk verlaten, verdiende in feite op staande voet te worden geliquideerd, zo 
fulmineerde Cicero. 

Zoals we genoegzaam weten, heeft Catilina nooit de kans gekregen zich tegen de 
aantijgingen van Cicero te verdedigen. Diens vileine karaktermoord sorteerde het 
beoogde effect: de andere senatoren distantieerden zich van hun collega, die na de 
vernietigende aanval van de consul niet eens de mogelijkheid kreeg hem ferm van 
antwoord te dienen. Wit van machteloze woede moest hij zijn biezen pakken en het 
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hazenpad kiezen. In allerijl verliet hij de senaat, even later Rome zelf. En zoals we 
eveneens weten, luidde dat het begin van het einde in: Cicero kreeg na enig 
aandringen vrij spel, Catilina werd tot staatsvijand uitgeroepen, samen met hem 
werden zijn aanhangers systematisch uitgeschakeld – op het slagveld in Etrurië, door 
executie in de hoofdstad. De staat kon opgelucht ademhalen, Cicero kon zich trots op 
de borst kloppen: hij zou de geschiedenis ingaan als de grote redder des vaderlands 
die hij als homo novus, als toppoliticus zonder noemenswaardige pedigree zo graag 
had willen worden – en die hij mede dankzij zijn superieure retorische talent ook 
daadwerkelijk bleek te zijn geworden.  

In het dunne, maar erg lezenswaardige boekje De sluier van Cicero dist de bekende 
publiekshistoricus Fik Meijer ons opnieuw het verhaal van de zogenaamde 
Catilinarische samenzwering op, zoals we die vooral uit de vier Catilinarische 
redevoeringen van Cicero en het indringende maar enigmatische historische essay 
van Sallustius kennen. Daarbij gaat Meijer bijzonder omzichtig te werk. Zorgvuldig 
tracht hij op basis van de lacunaire en hoe dan ook uiterst vooringenomen bronnen 
feit en fictie te ziften, trefzeker legt hij de vinger op de zwakke plekken in het betoog 
van Cicero of het relaas van Sallustius. Het eerste deel van Meijers werkje biedt de 
geïnteresseerde lezer, vooral ook de leerkracht Latijn die in de klas Sallustius’ De 
coniuratione Catilinae of een van Cicero’s Catilinarische redevoeringen bespreekt, 
een goede gelegenheid om snel en efficiënt het bredere historische kader en de juiste 
toedracht van de feiten op te frissen. 

Maar Meijer biedt meer. Hij laat inderdaad zien hoe de retorische overwinning die 
Cicero op 8 november 63 v. Chr. haalde het begin van een lange, doorgaans sterk 
negatief gekleurde receptiegeschiedenis vormde. Reeds in de oudheid werd Catilina 
steevast als een moreel verwerpelijke, politiek gevaarlijke bandiet weggezet – een 
toonbeeld van slechtheid dat in zekere zin culmineerde in de monumentale De 
civitate Dei van de invloedrijke kerkvader Augustinus – Catilina verschijnt er als de 
vleesgeworden verdorvenheid, als het summum van zondigheid. In de latere westerse 
geschiedenis werd het negatieve beeld van Catilina doorgaans gebruikt om politieke 
tegenstanders een hak te zetten: zij werden kort en krachtig als een heruitgave van 
Catilina voorgesteld. Het is een procedé dat merkwaardig genoeg tot op vandaag de 
dag populair blijkt te zijn – daarvan getuigen de vele opiniebijdragen en politieke 
pamfletten waarin de immer controversiële Amerikaanse president Donald Trump als 
een ‘nieuwe Catilina’ wordt afgeschilderd; classici of klassiek geïnspireerde 
commentatoren doen daarbij flink hun duit in het zakje van de politieke 
zwartmakerij.  
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Toch ontstond er mettertijd ook een tegenbeweging, een alternatieve 
herinneringscultuur waarin Catilina werd opgevoerd als een lovenswaardige politicus 
die het hart op de juiste plek droeg, als een man die de in zijn voegen krakende 
republiek juist trachtte te redden door tegen het hemeltergend starre immobilisme van 
Cicero en de zijnen de ernstige socio-economische problemen van die tijd – 
liquiditeitskrapte, schuldencrisis, verpaupering van de gewone bevolking – ook 
ernstig aan te pakken. Catilina mislukte in zijn opzet, maar dat maakte zijn politieke 
programma er in de ogen van sommige schrijvers niet minder eerbaar op. Deze 
grondige herwaardering van Catilina bereikte wellicht haar hoogtepunt in de 
negentiende eeuw toen bepaalde intellectuelen er niet voor terugdeinsden de man als 
een sociaal bewogen ‘vrijheidsstrijder’ of zelfs als een heuse ‘proto-communist’ te 
bestempelen – en navenant te bejubelen. 

Het retorische bravourestukje van de Vlaamse classicus en jurist Constant 
Matheeussen waaruit ik hierboven de openingsparagraaf citeerde, past in die 
revisionistische tegenstroom. In 1999 wenste ook hij Catilina het eerherstel te 
verlenen waar die naar zijn oordeel minstens enig recht op had. En daarbij maakte de 
auteur dankbaar gebruik van een trucje dat wel vaker met succes door literatoren is 
aangewend. Matheeussen laat uitschijnen dat hij door een gelukkig toeval een 
verloren gewaand handschrift heeft teruggevonden waarop de – weinig afgeborstelde, 
onvoltooide – redevoering van Catilina staat geboekstaafd.1 Een al met al tamelijk 
doorzichtig literair spel dat badinerend bedoeld is maar niettemin een ernstige 
ondertoon heeft. De spielerei dwingt de lezer inderdaad zich enkele pertinente, zij het 
ook moeilijk pasklaar te beantwoorden vragen te stellen: wie of wat was Catilina 
werkelijk? Een staatsgevaarlijke gek of een visionaire ‘linksgeoriënteerde’ politicus? 
Of een beetje van beide tegelijk? Voor een voorzichtige aanzet tot een genuanceerd, 
aannemelijk antwoord ben je bij Fik Meijer alvast aan het juiste adres. 

Toon Van Houdt 
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Noten		
 
1  C. Matheeussen, Ter wille van de uitzichtlozen. L. Sergii Catilinae pro domo oratio. Naar de 

Codex Pistoriensis in het Nederlands weergegeven (Brussel: s.n., 1999). 


