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Voorwoord 
 
 
De Late Oudheid, meerbepaald de vijde eeuw n.C., is naar mijn mening zo’n boeiende 

periode, omdat ze immense veranderingen in de klassieke wereld teweegbracht. De val van 

het westelijke Romeinse Rijk. Iemand kon geboren worden in Romeins Gallië en op exact 

dezelfde plaats sterven in het Germaanse koninkrijk van de Visigothen. De Romeinse 

dominantie, hoewel door de eeuwen heen al sterk aangetast, werd volledig van de kaart 

geveegd. Ik koos ervoor om deze traumatische gebeurtenis te bekijken door de ogen van een 

Romein zelf, namelijk van Sidonius Apollinaris. Gekoppeld aan deze keuze legde ik mijn 

focus op het Gallië van de vijfde eeuw n.C..  

 

Dit onderwerp wil ik benaderen vanuit de theorie over culturele identiteit. De val van het 

Romeinse Rijk bracht met zich mee dat de vroegere Romeinse burgers in Germaanse 

koninkrijken kwamen te leven. Ik wil bekijken welke impact dit had op hun 

identiteitsvorming. Hoe pasten zij zich aan de nieuwe situatie aan? Was er een manier om de 

Romeinse identiteit te redden? Kon men Romein zijn nadat Rome gevallen was? Of was de 

Romeinse identiteit gedoemd ten onder te gaan, net als het Rijk? Binnen deze vraagstelling 

kijk ik specifiek naar de werking van literatuur binnen deze identiteitsvorming. Welke rol 

speelde literatuur binnen de Romeinse identiteit en veranderde dit na de val van Rome?  

 

Om dit te bestuderen bekijk ik dus hoe Sidonius zijn eigen, en per extensie de Gallo-

Romeinse aristocratische identiteit, vormgeeft doorheen zijn briefcorpus. Hiervoor maakte ik 

een selectie van verschillende brieven uit heel zijn corpus die mij interessant leken. Doorheen 

mijn thesis gebruik ik hieruit fragmenten. Aan het einde heb ik enkele van de geciteerde 

brieven toegevoegd in het addendum. Sommige brieven waren in hun geheel boeiend en 

relevant voor dit onderzoek, maar ik wou vermijden dat te lange citaten de vlotte lectuur van 

de tekst zouden doorbreken. Daarnaast wijs ik erop dat van alle Latijnse fragmenten in de 

voetnoten de Engelse vertaling (van Anderson) te vinden is.   
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Hoofdstuk 1: psychologisch kader over culturele identiteit 
 
Gezien het onderwerp en de opzet van deze scriptie lijkt het mij noodzakelijk mijn onderzoek 

te beginnen met een theoretisch hoofdstuk over culturele identiteit. Hoe functioneert culturele 

identiteit en hoe moet je omgaan met dit concept in het kader van een literair onderzoek? Ik 

wil echter niet te lang afwijken van de kern van deze thesis. Daarnaast wil ik mij ook niet te 

diep in zwaar psychologisch vaarwater begeven. Naast mijn eigen vermogen om alle stof 

volledig te begrijpen, zou ook de relevantie voor dit onderzoek in het gedrang komen. 

Daarom wordt dit hoofdstuk opgevat als een algemeen psychologisch-wetenschappelijk 

kader, waarop de rest van mijn onderzoek gebaseerd wordt. Ten eerste zal ik, zoals gezegd, 

omschrijven hoe ik culturele identiteit zal beschouwen in deze thesis. Vervolgens zal ik kort 

ingaan op de specifieke werking van culturele identiteit bij een culturele transitie en bij 

(ondergeschikte) minderheidsgroepen. Deze laatste twee aspecten zullen immers van groot 

belang zijn in de context van Sidonius. Ik tracht hoe dan ook het verder verloop van deze 

thesis in het achterhoofd te houden, zodanig dat ik mezelf niet kwijtraak in een te ruim 

psychologisch kader. De link met de Oudheid zal echter onvermijdelijk minder aanwezig zijn 

in dit hoofdstuk. In de volgende hoofdstukken zal ik uitgebreider ingaan op secundaire 

literatuur over culturele identiteit in de Oudheid. 

 
1.1 Wat	  is	  culturele	  identiteit?	  
 
De term ‘identiteit’ werd in de psychologie ontzettend populair en veel bestudeerd vanaf de 

jaren ’60. De artikels waarop ik mij gebaseerd heb, dateren voornamelijk uit de periode van 

1990 tot 2000. Toch geven ze een duidelijk overzicht van wat de studie over (culturele) 

identiteit al decennialang vormgeeft. ‘Identiteit’ is een complexe, veelomvattende en daardoor 

ongrijpbare term. Ik zal trachten aan de hand van het komende hoofdstuk een duidelijk beeld 

te geven van hoe ik, op basis van de moderne trends in psychologisch onderzoek, de werking 

van identiteit in deze thesis beschouw. 
 

Twee belangrijke visies op identiteit hebben de culturele studies een lange tijd 

beziggehouden: het essentialisme en het constructivisme. Lawrence Grossberg geeft een 

duidelijk beeld van hoe deze twee verschillende stromingen identiteit opvatten:  
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“Within cultural studies, investigations of the constitution and politics of identity are 

often predicated on a distinction, nicely articulated by Hall (1990), between two forms 

of struggle over - two models of the production of - identities. (…) The first model 

assumes that there is some intrinsic and essential content to any identity which is 

defined by either a common origin or a common structure of experience or both. 

Struggling against existing constructions of a particular identity takes the form of 

contesting negative images with positive ones, and of trying to discover the 'authentic' 

and 'original' content of the identity. Basically, the struggle over representations of 

identity here takes the form of offering one fully constituted, separate and distinct 

identity in place of another. The second model emphasizes the impossibility of such 

fully constituted, separate and distinct identities. It denies the existence of authentic and 

originary identities based in a universally shared origin or experience. Identities are 

always relational and incomplete, in process.”1 
 

Het essentialisme gaat ervan uit dat een identiteit een aantal bepalende karakteristieken heeft. 

Er wordt vertrokken van het concept van vaststaande identiteiten, die gebonden zijn door 

essentiële kenmerken. Brubaker en Cooper (2000, p. 10 - 14) omschrijven het essentialisme 

als de sterke of harde visie op identiteit. De noodzakelijkheid van bepaalde kenmerken maakt 

dat een identiteit onafhankelijk van de subjecten bestaat, als een opsomming van de 

constitutieve elementen van die identiteit. Deze visie veronderstelt dus dat alle mensen een 

identiteit hebben, ook als ze zich daar niet van bewust zijn. Iemands identiteit is gebaseerd op 

vastliggende elementen: je wordt als man geboren, dus heb je de mannelijke identiteit. Je 

wordt als Aziaat geboren, dus heb je de Aziatische identiteit. De onderscheidende categorieën 

van identiteitsvorming (ras, geslacht, klasse …) bezitten een “onderliggende realiteit en een 

ware aard.” (Gelman, 2003, p. 3 - 4). Op basis van deze onderliggende realiteit krijgen zaken 

en mensen hun identiteit.  
 

De laatste decennia heeft het essentialisme veel kritiek te verduren gekregen en is in het 

onderzoek naar (culturele) identiteit constructivisme de gangbare stroming geworden. Niet 

langer gelooft men in absolute, ‘pre-given’ (Bhabha, 1994, p. 64) identiteiten. In het citaat 

van Grossberg was al te lezen dat identiteiten altijd “relationeel en incompleet” (Grossberg, 

1996, p. 89) zijn. Hij voegt eraan toe: “in process”.  

                                                
1 Grossberg (1996, p. 88) 



3 
 

Dit ‘proces’ is fundamenteel in het constructivisme en is ook te vinden bij Hall, Verhaeghe, 

Brubaker en Cooper. Identiteit wordt niet langer gevormd door het behoren tot aangeboren, 

vaste categorieën. Onderzoekers als Bhabha, Brubaker en Cooper, en met hen de meerderheid 

van de moderne sociale psychologen, richten hun aandacht op identiteit als een proces. De 

sociale realiteit, waarvan identiteit een onderdeel vormt, wordt gevormd door de menselijke 

subjecten, beïnvloed door hun collectief betekenissysteem (Risse, 2004, p. 144 - 145). In de 

woorden van de Afro-Amerikaanse kunstenares Renée Green geeft Bhabha perfect het 

onderscheid tussen essentialisme en constructivisme weer: 
 

“My work has a lot to do with a kind of fluidity, a movement back and forth, not 

making a claim to any specific or essential way of being. (…) I don’t want to condemn 

well-meaning people and say (like those T-shirts you can buy on the street): ‘It’s a black 

thing, you wouldn’t understand.’ To me, that’s essentialising blackness.”2 
 

De artieste onderschrijft duidelijk een eerder constructivistische visie op identiteit en ze wijst 

de essentialistische aanpak af. Een belangrijke constructivistische term die ze gebruikt, is 

‘fluidity’. In tegenstelling tot het absolute en stabiele essentialistische identiteitsidee, 

presenteert ze een “vloeibaarheid”, een heen-en-weerbeweging tussen identiteiten.  
 

Eerder werd vermeld dat Brubaker en Cooper het essentialisme beschrijven als de sterke of 

harde visie op identiteit. Op gelijke manier noemen ze het constructivisme de zachte 

opvatting. Ondanks de grote populariteit van constructivisme in hedendaags 

sociaalpsychologisch en antropologisch onderzoek, merken Brubaker en Cooper toch ook 

enkele nadelen op aan deze aanpak. Met name de eerdergenoemde ‘fluidity’, die zij 

omschrijven met gelijkaardige woorden (‘flux’, ‘unstable’, ‘fluid’; Brubaker en Cooper, 2000, 

p. 11), vormt een probleem. 
 

Identiteit is een te onstabiele en te veelzijdige term geworden, dat het zich nog moeilijk kan 

lenen tot wetenschappelijk onderzoek: “In their concern to cleanse the term of its theoretically 

disreputable “hard” connotations, in their insistence that identities are multiple, malleable, 

fluid, and so on, soft identitarians leave us with a term so infinitely elastic as to be incapable 

of performing serious analytical work.”3 

 

                                                
2 Bhabha (1994, p. 4) 
3 Brubaker en Cooper (2000, p. 11) 
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Ze stellen zich onder meer de vraag of we bij het constructivisme nog wel over identiteit 

kunnen spreken. De term ‘identiteit’ impliceert immers vanzelfsprekend een zekere gelijkheid 

of overeenkomst tussen subjecten. Door de constructivistische aandacht voor de 

meervoudigheid, elasticiteit, fragmentatie en onstabiliteit van identiteiten lijkt deze kern van 

“gelijkheid” in zekere zin aangetast te worden.  
 

Brubaker en Cooper beperken zich echter niet tot het becommentariëren van de twee 

eerdergenoemde stromingen, maar formuleren ook een mogelijke oplossing voor de 

problemen van beide stromingen. Ze stellen met name voor om de term ‘identiteit’ zelf te 

vermijden, omwille van de brede betekenis en onvatbaarheid, en te vervangen door een aantal 

gerichtere termen. Ik wil voornamelijk de aandacht vestigen op de term ‘identificatie’. In 

overeenkomst met de constructivisten leggen ze hierdoor de klemtoon op ‘identiteit als 

proces’. Bij de constructivisten leidde dit echter tot een soort contradictie: men gebruikte het 

woord ‘identiteit’ – wat zoveel betekent als ‘gelijkheid’ – als een onstabiel en gefragmenteerd 

gegeven, waarin gelijkheid net onmogelijk lijkt. ‘Identificatie’ legt echter nog meer de 

klemtoon op het subjectieve proces: 
 

“As a processual, active term, derived from a verb, “identification” lacks the reifying 

connotations of “identity.” It invites us to specify the agents that do the identifying. And 

it does not presuppose that such identifying (even by powerful agents, such as the state) 

will necessarily result in the internal sameness, the distinctiveness, the bounded 

groupness that political entrepreneurs may seek to achieve. Identification - of oneself 

and of others - is intrinsic to social life;”4 
 

Naar mijn gevoel betreft het hier eigenlijk enkel een nuanceverschil met de visie van de 

constructivisten. Hoe dan ook, dit is de theorie die ik in mijn thesis wil navolgen. Ik bekijk 

identiteit vanuit dit processueel en subjectief standpunt. Identiteiten worden gevormd en 

weergegeven door mensen en intermenselijke contacten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Brubaker en Cooper (2000, p. 14)  
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1.2 Hoe	  functioneert	  identificatie?	  
 
Enkele kernwoorden uit mijn voorgaande zin vatten de werking van identificatie al voor een 

groot deel samen. In de eerste plaats wil ik dieper ingaan op “mensen en intermenselijke 

contacten”. Met deze zinsnede geef ik het onderscheid weer dat Brubaker en Cooper (2000, p. 

14 - 15) maakten tussen interne en externe identificatie. Interne identificatie of 

zelfidentificatie is het proces waarbij een individu zichzelf categoriseert en identificeert met 

bepaalde groepen, zich distantieert van andere groepen en in overeenstemming met die 

identificatie zal proberen handelen. Bij externe identificatie zullen individuen op eenzelfde 

manier ook andere mensen rondom hen categoriseren. Interne en externe identificatie werken 

vanzelfsprekend op elkaar in. Doordat we te maken hebben met een inherent sociaal gegeven, 

heeft het externe ook een grote invloed op het interne. De mening van anderen over individu 

A, de manier waarop zij dit individu categoriseren, zal een grote kracht uitoefenen op de 

zelfidentificatie van dat individu. Een grote invloed op vlak van externe identificatie gaat ook 

uit van instellingen (politiek, onderwijs, media, …).  
 

We hebben reeds besproken hoe een individu zichzelf en anderen identificeert en hoe hij op 

zijn beurt geïdentificeerd wordt door die anderen. De manier waarop dit gebeurt, zit 

voornamelijk gevat in een ander woord in de laatste zin van het vorige deel: “weergegeven”. 

Hall (1996, p. 1 - 15) wijst zeer sterk op de discursieve aard van identificatie. Het menselijk 

denken werkt op basis van taal. Het hoeft dus niet te verbazen dat het menselijk denken over 

zichzelf en anderen (i.e. identificatie), ook voor een groot deel via taal verloopt. Representatie 

speelt in deze context een grote rol: iemand is wat hij zelf zegt te zijn; hoe hij zichzelf 

presenteert; en hoe andere individuen reageren op deze claims.  
 

In dit opzicht van “identificatie als discours” vermeld ik opnieuw de politieke functie van 

identificatie. Zowel Hall, als Brubaker en Cooper hebben het over de strategische functie van 

identificatie: “Precisely because identities are constructed within, not outside discourse, we 

need to understand them as produced in specific historical and institutional sites within 

specific discursive formations and practices, by specific enunciative strategies.” 5  Een 

dergelijke strategie van politieke identiteitspraktijk die ik in meerdere artikels tegenkwam, is 

het hanteren van een sterk differentiatiediscours.  

 

                                                
5 Hall (1996, p. 4) 
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Brubaker en Cooper halen aan dat een sterk gevoel van gelijkheid met een bepaalde groep en 

van verschil met een andere groep vaak gebruikt wordt om collectieve actie te rechtvaardigen: 

“It is also used by political entrepreneurs to persuade people to understand themselves, their 

interests, and their predicaments in a certain way, to persuade certain people that they are (for 

certain purposes) “identical” with one another and at the same time different from others, and 

to organize and justify collective action along certain lines.”6  Ook Grossberg en Hall 

beklemtonen dat bij identiteit als product van macht de focus voornamelijk op verschil en 

exclusie ligt. Het politiek discours berust vaak op een vereenvoudigd begrip van de 

werkelijkheid. Een dusdanig samenhorigheidsgevoel, gebaseerd op nationale en culturele 

identiteit, steunt altijd voor een deel op fictie. In zijn bekende boek Imagined Communities 

stelt Anderson (1983, p. 6 - 7) dat nationale identiteit voor een groot deel imaginair en 

geconstrueerd is. Het is niet evident dat mensen die elkaar niet kennen, toch een gevoel van 

overeenkomst en identiteit delen. Dit samenhorigheidsgevoel komt voort uit een gedeelde 

traditie, die onvermijdelijk deels voortkomt uit fictionele constructies. Nationale identiteit is 

dus heel onderhevig aan de politieke retoriek en het politiek discours.  
 

Tenslotte wil ik ingaan op deze werking van gelijkheid en verschil binnen identiteit. Zoals 

eerder gezegd wordt deze distinctie sterk gehanteerd in de politieke identiteitsvorming. 

Differentiatie speelt echter een rol doorheen heel het identificatieproces en beperkt zich niet 

tot het politiek geladen discours. Identiteit betreft de gelijkheid tussen bepaalde mensen, het 

behoren tot gelijke groepen. Deze gelijkheid impliceert een verschil met andere groepen. 

Grossberg (1996, p. 93 - 97) voelt de nood om een nieuwe term uit te vinden om een theorie 

van verschil te kunnen hanteren. Naar zijn gevoel is het gebruik van ‘difference’ nog steeds te 

sterk gelinkt aan het effect van macht. Hierbij vertrekt men volgens hem van een zeer 

structuralistische visie: “the identity or meaning of a term depends entirely (…) on its relation 

to, its difference from, other terms.”7 

 

In deze context vermeldt Grossberg ook Edward Saïd. ‘Oriëntalisme’ past volgens Grossberg 

in deze difference-theorie. De westerse opvatting over ‘de Oriënt’ en over de Oosterse cultuur 

is eigenlijk een grotendeels fictief construct. Een zeer vereenvoudigd beeld van het Oosten 

wordt gebruikt om als een negatief, als een tegenbeeld van het Westen te presenteren. Het 

verschil met een andere cultuur is nodig om de eigen identiteit te versterken en begrijpen.  

                                                
6 Brubaker en Cooper (2000, p. 4) 
7 Grossberg (1996, p. 93) 
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De voorstelling van de ander leidt vaak tot een nadruk op de beschaafdheid van de eigen 

cultuur. Ook Bhabha maakt duidelijk dat dominante groepen de ander vaak bekijken vanuit 

hun eigen epistemologisch kader. Opnieuw illustreert hij zijn visie helder door het citaat van 

een Afrikaans artiest, ditmaal de schrijver Frantz Fanon: 
 

 “I had to meet the white man’s eyes. An unfamiliar weight burdened me. In the white 

 world the man of color encounters difficulties in the development of his bodily schema. 

 (…) I was battered down by tom-toms, cannibalism, intellectual deficiency, fetishism, 

 racial defects.”8 
  

Fanon beschrijft hoe hij in de westerse visie bekeken wordt door middel van stereotypen van 

primitivisme. Als intellectueel worstelt hij met een vooroordeel van intellectuele beperktheid. 

Grossberg en Bhabha hanteren beiden een andere term in deze context: ‘otherness’. Ze 

erkennen dat gelijkheid en verschil wel degelijk een belangrijke rol spelen in 

identiteitsvorming, maar willen af van de strikte difference-theorie.  Grossberg aanvaardt een 

zwakke notie van verschil, dat hij omschrijft als: “a is niet b”. Dit verschil is volgens hem 

echter niet constitutief voor de identiteit, noch van a, noch van b. De twee bestaan 

onafhankelijk van elkaar. Het verschil met de difference-theorie meen ik duidelijk te maken 

met een gelijkende formule. Naar mijn mening gaat de difference-theorie uit van: “a is niet –

a”. In deze opvatting zit het andere (-a i.p.v. b) onvermijdelijk vervat in de visie van a. Het 

bestaat enkel als een negatief van a. Door daarentegen b te gebruiken, heeft het ander ook zijn 

eigen positiviteit. De twee bestaan onafhankelijk naast elkaar en zijn verschillend, maar dit is 

niet constitutief voor hun eigen identiteit.  
 

1.3 Culturele	  transitie	  en	  de	  rol	  van	  de	  minderheidsgroep	  
	  

 

Zoals aan het begin gezegd, wil ik nog kort ingaan op culturele transitie, omdat we daarmee 

net te kampen hebben in de context van Sidonius. In het modern onderzoek wordt culturele 

transitie voornamelijk bestudeerd in het kader van migratie. Dit is niet het geval bij Sidonius, 

maar toch kunnen we spreken van een culturele transitie. Zonder zelf te verhuizen werd 

Sidonius toch plots geconfronteerd met een andere cultuur, die zelf de dominante positie 

opeiste.  

 

 

                                                
8 Bhabha (1994, p. 60) 
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Voor dit onderdeel maakte ik gebruik van artikels van Sussman, Howard en Johnson. Een 

belangrijk aspect dat Sussman (2000, p. 356 - 360) aanhaalt, is (cultureel) 

identiteitsbewustzijn. Tradities, gebruiken, handelingen, … die wij evident vinden, maken 

deel uit van onze culturele identiteit. We zijn ons echter vaak niet bewust van deze zaken, 

totdat we geconfronteerd worden met een andere cultuur en andere gewoonten. Een situatie 

waarin cultureel bewustzijn uitermate opvallend is, is wanneer de eigen culturele identiteit 

bedreigd wordt door of in contact komt met een andere (dominante) culturele identiteit. De 

individuen van de minderheidscultuur zullen bewuster handelen vanuit culturele 

overwegingen (om hun eigen identiteit te onderstrepen, of net om aansluiting te zoeken bij de 

dominante groep).  
 

Sussman, Howard en Johnson onderstrepen allen het belang van positieve sociale 

identiteit/zelfconcept, afkomstig uit de ‘social identity theory’ van Tajfel. We trachten tot een 

positief zelfconcept te komen door onszelf op een succesvolle manier te vergelijken met 

mensen buiten onze groep. Een zeer belangrijk aspect van deze collectieve identiteit is 

volgens Sussman het behoren tot een culturele groep. Dit positief cultureel zelfconcept is niet 

evident voor minderheidsgroepen, die zichzelf moeten vergelijken met een dominante groep.  
 

Uit een analyse van de artikels en uit eigen redenering zie ik in de context van culturele 

transitie twee grote mogelijkheden voor minderheidsgroepen: culturele adaptatie of culturele 

rejectie. Men kan zich, al dan niet volledig, aanpassen aan de dominante cultuur uit praktische 

overwegingen. Wil men kunnen functioneren in de dominante cultuur, dan zal men de 

tradities en gebruiken die tegenstrijdig zijn met die cultuur moeten aanpassen. Wanneer, zoals 

Sussman zegt, de ‘culture shock’ te groot is, kan culturele transitie eerder leiden tot een 

weigering om de eigen culturele identiteit aan te passen. Dit fenomeen leidt tot isolement of 

tot conflict tussen dominante en minderheidscultuur. In hun ‘ethnolinguistic identity theory’ 

bekijken Howard en Johnson hoe dit conflict tussen dominante en minderheidscultuur zich uit 

op taalvlak. Op een gelijke manier als Sussman stellen ze dat individuen streven naar een 

positieve sociale identiteit.  
 

“Language comes into the picture when a group regards its own language or speech 

variety as a dimension of comparison with outgroups. Hence, people who define an 

encounter with a member of another ethnic group as an intergroup one and value their  
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language as a core aspect of its identity will wish to assume a positive identity by means 

of adopting various strategies of ‘psycholinguistic distinctiveness’ such as switching to 

ingroup language, …”9 
 

Wanneer een minderheidsgroep taal als een kernelement van zijn identiteit beschouwt, kan dit 

een grote rol spelen in het contact tussen dominante cultuur en minderheidscultuur, zeker 

wanneer het voortbestaan van een minderheidscultuur als onzeker ervaren wordt. Taal gaat 

dan dienen als een expliciete distinctiestrategie. Taal wordt een strengere vereiste om tot de 

groep te mogen behoren en correct taalgebruik speelt ook een grotere rol. Als studieobject 

gebruiken Howard en Johnson Wales. De inwoners ervaren een grote druk van de dominante 

rol van het Engels. Hierdoor zullen ze bijvoorbeeld in ‘interetnisch’ contact de voorkeur 

geven aan het spreken van Welsh. De noodzaak van taalbehoud wordt zeer sterk ervaren. Taal 

is wat de Welshe cultuur samenbindt. Een echte Welshman moet perfect Welsh kunnen 

spreken. Wie dat niet kan, kan niet als lid van de Welshe identiteit beschouwd worden.  
 

Wat ik uiteindelijk wil duidelijk maken met dit gedeelte over culturele transitie en 

minderheden, is het punt dat ik al eerder heb gemaakt. Een culturele minderheidsgroep zal bij 

een ervaring van bedreiging vaak kiezen voor de differentiatiestrategie en zich hevig afzetten 

tegen de dominante groep. Taalaccentuatie kan hierin een grote rol spelen. Taal wordt dan 

beschouwd als de bindende factor van een cultuur en een verzetsmiddel tegen de dominante 

cultuur. Individuen die de taal niet (of niet correct genoeg) machtig zijn, worden door de 

‘ingroup-members’ niet als echte groepsleden beschouwd. Er wordt, net als bij politieke 

identificatie, sterk gesteund op een hard differentiatiediscours. De groepsleden oefenen een 

grote sociale druk uit op elkaar om hun groep in leven te houden, onder meer door 

taalonderhoud en door weerspannig te zijn om een andere taal te spreken, tegen ‘outgroup-

members’.  

 

1.4 	  Toepassing	  van	  wetenschappelijk	  kader	  
	  

 
Na dit algemene hoofdstuk acht ik het noodzakelijk om kort weer te geven hoe ik dit 

psychologisch kader nu juist wil gebruiken in mijn verder onderzoek. Dit hoofdstuk begon 

met een uiteenzetting van de strijd tussen essentialisme en constructivisme. Zelf gaf ik aan 

voornamelijk de constructivistische visie te volgen, met name het concept van ‘identificatie in 

plaats van identiteit’ van Brubaker en Cooper.  
                                                
9 Howard en Johnson (1987, p. 71) 
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Dit toont waar ik naartoe wil met deze thesis. Ik tracht niet om aan de hand van Sidonius een 

beeld te geven op dé Gallo-Romeinse identiteit (volgens het essentialisme), maar ik wil 

schetsen hoe hij zelf zijn Gallo-Romeinse identiteit construeert, doorheen zijn teksten. Wat is 

voor hem dé Gallo-Romeinse identiteit? Op welke manier kan een Romein de Romeinse 

cultuur in stand houden, onder de dreiging van de dominante Germaanse cultuur? 
 

Een thema dat ook meermaals terugkwam was ‘identificatie als (politiek) discours’. De focus 

op de discursieve en representatieve aard van identificatie zit reeds vervat in het hierboven 

vermelde doel om Sidonius’ identiteitsrepresentatie te bestuderen. Wat het politieke aspect 

betreft: vanuit de kennis dat de Romeinse maatschappij een heel politieke maatschappij was, 

leek het me interessant om hier toch speciale aandacht voor te behouden. Hoe sterk kunnen 

we spreken van een politiek geladen discours bij Sidonius? Specifiek heb ik in deze context 

aandacht voor het hanteren van het sterke differentiatiediscours.  
 

Ik zei al eerder dat we bij Sidonius ook over een culturele transitie kunnen spreken, zonder 

dat hij zelf migreerde. Eigenlijk hebben we te maken met een opmerkelijk fenomeen. Zonder 

van plaats te veranderen, werd Sidonius geconfronteerd met een heel andere cultuur. Een 

cultuur die door politieke ontwikkelingen plots de cultuur werd van de dominante klasse in 

zijn streek. Zijn eigen dominante cultuur en zijn eigen sociale groep (de Gallo-Romeinse 

aristocratie) zijn in realiteit plots ondergeschikt aan een cultuur die zij daarvoor altijd als 

inferieur en primitief beschouwden. Hoe gaat hij met deze ommekeer om?  
 

Tot slot wil ik hier mijn onderzoeksvraag op toespitsen: welke rol speelde literatuur in de 

Romeinse culturele identiteitsvorming na de val van het (West-)Romeinse Rijk? Met de 

kennis van dit hoofdstuk in het achterhoofd klinkt deze vraag mogelijk te wezenlijk. Ik ga niet 

op zoek naar dé Romeinse culturele identiteit, of naar wat nu net de invloed van taal hierop 

was. Deze kwestie moet ongetwijfeld verschillend geweest zijn voor Sidonius en de Gallo-

Romeinse boer die enkele kilometers verderop woonde, maar is die boer daarom dan minder 

Romein? De meest correcte vraag die mijn onderzoek samenvat, is dus: “welke rol speelde 

literatuur in Sidonius’ representatie van zijn Gallo-Romeinse culturele identiteit”.  
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Hoofdstuk 2: in de voetsporen van een verdwijnende cultuur10 
 
Vanuit deze psychologische achtergrond kom ik nu tot Sidonius. Vooraleer ik aan dit tweede 

hoofdstuk begin, dien ik kort uit te leggen hoe Sidonius past binnen deze psychologische 

theorie. Een aanzienlijk deel van het psychologisch kader betrof het verschil tussen de twee 

grote stromingen: het essentialisme en het constructivisme. Er werd besloten om in lijn met de 

moderne trends eerder vanuit het constructivisme te vertrekken. Met name de term 

‘identificatie’ van Brubaker en Cooper (2000, p. 14 - 17) zal een belangrijke rol spelen. Ik 

kijk voornamelijk hoe Sidonius zijn eigen identiteit vormgeeft en construeert doorheen zijn 

literair oeuvre. We nemen dus gedeeltelijk zijn waarneming aan. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat Sidonius zelf geen constructivistische visie had. Essentialisme en constructivisme 

zijn vanzelfsprekend anachronistisch, maar we kunnen wel stellen dat het antieke denken in 

elk geval veeleer essentialistisch dan constructivistisch was. Essentialisme in filosofische zin 

zien we onder meer zeer sterk in de leer van Plato.11  
 

Ook Sidonius vertrekt vanuit een sterk essentialistisch denkbeeld: hij geeft een zeer harde 

visie op de (Gallo-)Romeinse aristocratische identiteit. Die bestaat volgens hem uit een aantal 

vastliggende kenmerken, waaraan de Gallo-Romeinse aristocraat moet voldoen. In dit 

hoofdstuk wil ik de aspecten behandelen die bij de lectuur van Sidonius als meest essentieel 

voor de Gallo-Romeinse aristocratische identiteit naar voren treden. Welke elementen worden 

door Sidonius noodzakelijk geacht om te behoren tot zijn identiteitsgroep? Hoe creëert hij zijn 

eigen identiteit? Ik zal ook voornamelijk aandacht besteden aan het effect van de ingrijpende 

veranderingen in Sidonius’ tijd op deze zogenaamd essentiële aspecten van de Gallo-

Romeinse identiteit. Konden de essentiële identiteitskenmerken behouden blijven in een 

Germaans Gallië, of verloor de Gallo-Romein de mogelijkheid om zijn identiteit te beleven? 

De centrale elementen die hier besproken worden, zijn: 1) politiek, 2) religie, en 3) taal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Deze titel baseerde ik op Sidonius, Ep. 4.17.2: “vanescentium litterarum … vestigia”. Ik breidde de betekenis 
van “litterarum”/literatuur uit tot cultuur in het algemeen, aangezien ik in dit hoofdstuk Sidonius’ ruime 
identiteitsbeeld bestudeer, niet enkel beperkt tot het literaire aspect ervan.  
11 DeLamater en Hyde (1998, p. 10 - 11) 
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1 Sidonius als aristocraat: het politieke aspect 
 
Politiek vormde een fundamenteel element in het leven van een Romeins aristocraat. De 

Romein was in se een politiek wezen en ook Sidonius profileert zich duidelijk als een 

staatsman. In het eerste boek van zijn briefcollectie geeft Sidonius zichzelf onmiskenbaar 

weer als politiek actief. Van Waarden (2009, p. 36) noemt met de woorden van Küppers dit 

boek “die weltliche Machtstellung des Autors”. Net als Van Waarden, ziet ook Gibson (2013, 

p. 343 - 349) de eerste twee boeken van de collectie als nauw verwant. Beide boeken geven 

de lezer een inkijk in het aristocratische leven. Het eerste boek focust op het publieke, 

politieke leven. Het behandelt voornamelijk Sidonius’ verblijf in Rome in 467 n.C. Het 

tweede brengt eerder het huisleven en de ‘otium’ van de aristocraat in beeld. Het is opvallend 

dat het politieke aspect uit zijn leven het eerste is dat Sidonius naar voren schuift.12 We leren 

hem als politicus kennen en zo zullen we hem doorheen heel zijn briefcollectie eigenlijk 

blijven zien. Ook na zijn politieke carrière blijft hij zeer sterk gekleurd door de Romeinse 

politieke mentaliteit.   

 
1.1 Nobele afkomst 
 
Het Romeinse Rijk was een klassenmaatschappij, waarin afkomst een aanzienlijke rol speelde 

in de politieke vooruitzichten van een burger. Hoewel mensen als Cicero en Ausonius 

aantoonden dat een politieke carrière ook mogelijk was voor mensen zonder een edele 

familienaam, ging er toch een grote kracht uit van een nobele afkomst. Behoren tot een oude 

en bekende aristocratische familie dwong al in zekere mate respect af. Dit is ook te merken in 

Sidonius’ brieven. Hij schrikt er niet voor terug om de nadruk te leggen op zijn eigen 

afkomst:  

 

“I nunc et legibus me ambitus interrogatum senatu move, cur adipiscendae dignitati 

hereditariae curis pervigilibus incumbam; cui pater socer avus proavus praefecturis 

urbanis praetorianisque, magisteriis Palatinis militaribusque micuerunt.”13  

 

                                                
12 Hierbij dient nu al opgemerkt te worden dat Sidonius’ brieven niet chronologisch gerangschikt zijn, maar 
intentioneel gerangschikt vanuit literaire overwegingen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.  
13 Ep. 1.3.1, vertaald door W.B. Anderson: “Go to now – indict me by the Electoral Corruption Acts and 
propose my dismissal from the Senate for striving with unsleeping labours to win a hereditary position, seeing 
that my father, my father-in-law, my grandfather and my great-grandfather won the distinctions of praetorian and 
city prefectures and Masterships at court and in the army.” 
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Hij benadrukt dat de drie voorgaande generaties uit zijn familie allemaal hoge politieke 

ambten bekleed hadden als stedelijke en pretoriaanse prefecten. Opvallend is voornamelijk 

het woord ‘hereditariae’. Sidonius lijkt te suggereren dat het verwerven van of het streven 

naar een publiek ambt (‘dignitati’) een erfelijke kwestie is.  
 

Zijn aandacht voor afkomst is ook duidelijk in ep. 7.9. De brief omvat de toespraak die 

Sidonius hield ter aanbeveling van Simplicius als bisschop van Bourges. Simplicius is een 

weerkerend personage in boek 7. Van Waarden (2009, p. 205 - 207) beschouwt hem onder 

meer als het ideaalbeeld van de aristocraat in dit boek en in die hoedanigheid eigenlijk als het 

spiegelbeeld van Sidonius zelf. Vanaf paragraaf 17 begint Sidonius in zijn toespraak de 

positieve eigenschappen van Simplicius op te noemen. Hij begint met Simplicius’ edele 

afkomst te vermelden:  
 

“si natalibus servanda reverentia est, (…): parentes ipsius aut cathedris aut tribunalibus 

praesederunt. Inlustris in utraque conversatione prosapia aut episcopis floruit aut 

praefectis.”14 
 

Vanuit christelijk standpunt is het aanhalen van afkomst als pluspunt misschien vreemd, 

gezien de overtuiging dat afkomst er niet toe doet. Sidonius ervaarde dit en moest zich 

tegenover een publiek van lagere afkomst verdedigen. In het gedeelte dat ik heb weggelaten, 

stelt Sidonius dat ook de evangelist Lucas aandacht had voor afkomst. Hij moet zich indekken 

tegen het verwijt on-christelijk te zijn door gebruik te maken van het Evangelie. Dat 

dergelijke verwijten mogelijk waren, zien we eerder in zijn speech. Hij neemt zelf de stem 

aan van zijn tegenstanders die zeggen dat hij “verwaand is door zijn afkomst” (“natalibus 

turget”, ep. 7.9.14) en “de behoeftigen van Christus veracht” (“contemnit pauperes Christi, 

ep. 7.9.14). Het is duidelijk dat deze Romeinse focus op afkomst niet volledig strookt met het 

christelijk gedachtengoed. Toch blijft Sidonius er belang aan hechten en gebruikt hij het zelfs 

als argument voor een christelijke benoeming tot bisschop.  
 

Voor een laatste voorbeeld van Sidonius’ omgang met nobele afkomst wil ik het 

tegenovergestelde in beeld brengen. In de vorige fragmenten werd duidelijk dat Sidonius een 

groot belang hecht aan de afkomst van aristocraten. Hij benadrukte de politieke invloed die 

een hoge afkomst in zich draagt. Hoe bekijkt hij echter mensen van lage afkomst?  

                                                
14 Ep. 7.9.17, vertaald door W.B. Anderson: “If respect is to be paid to birth, (…) his fathers presided over sees 
or courts: his race has been illustrious in both walks of live, with a galaxy of bishops and prefects.” 
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In deze context wil ik Amantius onder de aandacht brengen. Amantius is de man die Sidonius 

vaak gebruikte als briefdrager, specifiek voor zijn brieven aan Graecus in Marseille. 

Voornamelijk in brieven 6.8, 7.2 en 7.11 wordt er speciale aandacht besteed aan dit 

personage. Dat Amantius niet van nobele afkomst was, wordt duidelijk in het volgende 

fragment: 
 

 “parentes natalibus non superbis sed absolutis, et sicut nihil illustre iactantes, ita nihil

 servile metuentes, contenti censu modico sed eodem vel sufficiente vel libero; militia

 illis in clericali potius quam in Palatino decursa comitatu.”15 
 

Amantius’ familie bevindt zich op de sociale ladder kennelijk onder Sidonius. Ze kunnen zich 

niet beroemen op iets aanzienlijk (“illustre”). Tegelijkertijd betreft het duidelijk geen 

slavenfamilie. Ze vormen een middenklasse. Opvallend is dat deze lagere klasse voor 

Sidonius in feite een onderwerp voor spot is. Amantius’ verschijningen dienen telkens als een 

vorm van ‘comic relief’ doorheen het anders zeer duistere en tragische zevende boek. Van 

Waarden (2009, p. 113 - 115) bemerkt de markante gelijkenissen tussen de brieven omtrent 

Amantius en komedies: de gierige vader, kuisheid, het thema van sociale verwarring 

(personage blijkt van andere klasse afkomstig te zijn dan eerder gedacht), … Daarnaast geeft 

Sidonius zelf ook meermaals expliciet aan dat hij zich in deze brief in de komische traditie 

plaatst: hij maakt gebruik van de “komische vernuftigheden” (“comicis salibus”, ep. 7.2.2). 

Het verhaal is volgens hem vergelijkbaar met “een verhaal van Milete of Attica” (“fabulam 

Miletiae vel Atticae parem”, ep. 7.2.9). Het “verhaal van Milete” verwijst zonder twijfel naar 

Apuleius’ “sermone isto Milesio” (Ap. Met. 1.1) en dus ruimer naar de Miletische traditie van 

erotische verhalen. Het Attisch verhaal is misschien met iets minder zekerheid te bepalen, 

maar ik denk dat Van Waarden (2009, p. 114 - 115) gelijk heeft om het in elk geval in deze 

context te begrijpen als “een Attische komedie”.  
 

We bevinden ons hoe dan ook in een komische sfeer. Afkomst vormt een opmerkelijk 

centraal thema. In de klassieke komedies speelt afkomst vaak een rol in de plot. De twee 

geliefden worden onder meer in hun liefde verhinderd door de lagere afkomst van een van 

beiden. Aan het einde van het verhaal komt vaak de plotse onthulling dat die persoon toch 

ook van hoge afkomst is. In de brief van Sidonius krijgen we een omkering van dit thema.  

                                                
15 Sid. Ep. 7.2.3, vertaald door W.B. Anderson: “his parents’ origin, though not imposing, is irreproachable: 
boasting no grandeur and fearing no servile degradation, they are content with a modest fortune – modest but 
adequate and unencumbered. Their public office has been in the service of the Church rather than of the State.” 
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Amantius slaagt erin door zijn charmes en zijn vaardigheden hoog op te klimmen in 

Marseille. Vanuit deze schijn van edelheid trouwt hij “een meisje van aanzienlijke afkomst” 

(“puellam non inferiorem natalibus”, ep. 7.2.7). De moeder van het meisje ontdekt zijn lagere 

afkomst pas na de trouw. Waar in de typische komedie de onthulling een verhoging van status 

betrof, gaat het hier net gepaard met een verlaging. Afkomst en status worden dus expliciet 

gethematiseerd in deze brief, die in komische stijl is geschreven. Het is duidelijk dat de lagere 

klassen voor Sidonius (vanuit zijn Romeins-aristocratische achtergrond) een bron van spot 

vormen.  

 
1.2 Politieke activiteit 
 
Nobele afkomst mag dan wel een grote rol spelen in de identiteit van Sidonius, het is niet 

voldoende voor een Gallo-Romeins aristocraat om enkel te berusten op zijn afkomst. Politiek 

actief zijn, ambten nastreven is eveneens vereist. Dat politieke deelname belangrijk was, zien 

we onder meer in de Laat Antieke neiging om aristocraten verder onder te verdelen in drie 

klassen: “clarissimi”, “spectabiles” en “illustres”. Ik wil hier niet te diep ingaan op deze 

historische sociale constructie, maar het geeft wel duidelijk weer hoe belangrijk ambten 

beschouwd werden in deze periode. Men kon enkel een “vir illustris” worden door het 

bekleden van een hoger ambt.16 De zoon van een “vir illustris” was dan wel een “vir 

clarissimus”, maar wilde hij dezelfde status bereiken als zijn vader, moest ook hij zelf actief 

deelnemen aan de politiek. Barnes (1974, p. 446 - 449) gaat zo ver om te stellen dat in de Late 

Oudheid “nobilitas” gelijk kwam te staan aan het behoren tot de “illustris”-klasse. Ik volg de 

iets gematigdere visie van Barnish (1988, p. 122 - 123) die stelt dat oude aristocratische 

families het nobele karakter in zichzelf reeds bezitten, maar dat de individuele leden zich wel 

politiek moesten blijven engageren. Niet deelnemen aan de politiek was een schande voor de 

voorvaderen.  
 

Deze visie zien we zeer nadrukkelijk vervat in Sidonius’ brieven. Deelname aan politiek is 

van het allergrootste belang voor de aristocraten. We zien bij Sidonius zowel positieve 

aanmoedigingen om deel te nemen aan de politiek, als negatieve verwijten aan de aristocraten 

die dat niet doen. In ep. 1.4 lezen we Sidonius’ enthousiaste felicitaties aan zijn vriend 

Gaudentius met het verwerven van een ambt: 

 

                                                
16 Barnish (1988) en Barnes (1974) 
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 “Macte esto, vir amplissime, fascibus partis dote meritorum; (…) o terque quaterque

 beatum te, de cuius culmine datur amicis laetitia, lividis poena, posteris gloria, tum 

 praeterea vegetis et alacribus exemplum, desidibus et pigris incitamentum.”17     
	  

Gaudentius wordt gefeliciteerd met het verwerven van zijn ambt. Dit ambt leidt tot 

“blijdschap voor zijn vrienden, bestraffing voor diegenen die afgunstig zijn en roem voor zijn 

nakomelingen.” Op het aspect van de “roem voor de nakomelingen” (“posteris gloria”) werd 

reeds eerder ingegaan. Hoe dichter in lijn een aristocraat stond met iemand die een ambt 

bekleed had, hoe hoger zijn eigen roem en hoe hoger ook zijn kans om zelf ambten te 

bekleden. Ik verwijs terug naar een eerder fragment (zie pagina 12), waarin Sidonius zelf 

benadrukte dat al zijn voorvaderen tot aan zijn overgrootvader hoge ambten bekleed hadden.  
 

Daarnaast is met name de “blijdschap voor zijn vrienden” (“amicis laetitia”) interessant. Het 

is vanzelfsprekend dat men tevreden is wanneer een vriend succesvol is en de doelen bereikt 

die hij wil bereiken. De blijdschap lijkt mij echter ook iets anders te suggereren. Met een 

andere brief in het achterhoofd (Ep. 1.6, cfr. infra) viel mij ook hier het exclusieve karakter 

van Sidonius’ aristocratische vriendengroep op. Deelnemen aan ambten is obligatoir om een 

echte aristocraat te kunnen zijn. Sidonius verheugt er zich over dat Gaudentius zijn 

aristocratische identiteit navolgt en vervult. Had hij dat echter niet gedaan en was hij politiek 

niet actief geweest, dan stond hem mogelijk exclusie uit de aristocratische vriendenkring te 

wachten, zoals we verder zullen zien.  
 

Kortom, Gaudentius is een positief voorbeeld voor de actieve aristocraten (“vegetis et 

alacribus exemplum”). Tegelijkertijd is hij ook een aansporing voor diegenen die geen 

ambten nastreven (“desidibus et pigris incitamentum”). De focus op deze laatste groep is 

voornamelijk aanwezig in Sidonius’ brieven. Telkens wanneer hij mensen aanspoort om 

ambten na te streven, doet hij dat door te wijzen op de schande die politieke inactiviteit met 

zich meebrengt. Er bleek in Sidonius’ periode een neiging te bestaan binnen de Gallo-

Romeinse aristocratie om minder ambitie te hebben voor een politieke carrière en lange 

periodes door te brengen op hun buitenverblijven. Sidonius beschouwt dit als een serieuze 

bedreiging voor de aristocratische identiteit. Zoals Chadwick (1955, p. 319) duidelijk maakt:  

                                                
17 Sid. Ep. 1.4.1, vertaald door W.B. Anderson: “Congratulations, my noble friend, on the office you have won 
through the dower of your deserts. (…) “O three and four times happy thou” by whose elevation joy is brought 
to your friends, punishment to your detractors and distinction to your posterity; an example, moreover, to the 
energetic and zealous and a spur to the idle and lazy.” 
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“It is evident that Sidonius regards this love of the soil, and of a cultured life of calm routine 

on the ancestral estate, as a serious menace to the effectiveness of his fellow countrymen, and 

inimical to the best spirit of Gaulish patriotism. Again and again we find him urging the 

young nobles to leave their cherished country life and enter the service of the State.” Naast 

Chadwick bemerken verschillende letterkundigen en historici deze bezorgdheid van 

Sidonius.18 Het vervolg van de brief aan Gaudentius bevat onder meer een verwijt aan de 

inactieve aristocraten: 

  

“Spectare mihi videor (…) illud militandi inertibus familiare fastidium, cum a 

desperatione crescendi inter bibendum philosophantes ferias inhonoratorum laudant, 

vitio desidiae, non studio perfectionis.”19 
 

Sidonius kijkt vol afkeer neer op de aristocraten die geen politieke carrière ambiëren. Hun 

eventuele voorwendsel dat ze politiek inactief zijn omwille van filosofische (epicurisme, cfr. 

infra) of religieuze redenen wordt door hem volledig ontkracht. Hun drijfveer is de “zonde 

van luiheid” (“vitio desidiae”), niet de “ijver naar perfectie” (“studio perfectionis”). Daarnaast 

beeldt hij hen af als “filosoferend tijdens het drinken” (“inter bibendum philosophantes”). 

Hun inactiviteit wordt dus veeleer gelinkt aan luxe en luiheid dan aan intellectueel gegronde 

redenen. Dergelijke verwijten komen meermaals voor doorheen Sidonius’ briefcorpus: ep. 

1.3, 1.4, 1.6, 7.15 en 8.8 zijn enkele voorbeelden. Het valt op dat drie brieven met dit thema 

zich in het eerste boek bevinden, het boek waarin Sidonius zijn aristocratische/politieke 

identiteit vormgeeft. Hij maakt heel duidelijk dat politieke ambten essentieel zijn voor zijn 

identiteitsbeeld van de Romeinse aristocraat, door verschillende herhalingen van dit thema 

vlak na mekaar.  
 

Grandowicz-Pancer (1996, p. 273 - 293) en Van Waarden (2009, p. 245) werpen een 

interessant licht op deze kwestie. Volgens hen heeft het grotendeels te maken met de 

oppositie tussen het private en publieke leven. Men mag zich bekommeren om privézaken, 

zoals grondbezit en eigendommen, maar wil men als aristocraat aanzien en respect verwerven, 

dient men ook in het publieke leven actief te zijn.  

                                                
18 Stevens (1933), Grandowicz-Pancer (1996), Wes (2002), Harries (2002) en Frye (2003) 
19 Sid. Ep. 1.4.2, vertaald door W.B. Anderson: “I picture myself looking on (…) at that disdain of public 
service which is characteristic of the slothful, when, hopeless themselves of rising in the world, they play the 
philosopher over their wine and praise the leisured lives of those who hold no office, - not from any eagerness 
for perfection, but simply through vicious indolence.” 
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“More in general, Sidonius thinks it a nobleman’s duty to do more than foster his private 

interests: it is his duty to assume public office.”20 Sidonius’ brief aan Syagrius (Ep. 8.8) 

thematiseert dit evenwicht tussen het private en publieke zeer duidelijk. De gehele brief is in 

deze context interessant en kan dus ook integraal bekeken worden in de appendix. Hieronder 

koos ik enkele sprekende passages uit. 
 

“Dic, Gallicanae flos iuventutis, quousque tandem ruralium operum negotiosus urbana 

fastidis? (…) Quousque tua te Tationnacus patriciae stirpis lassabit agricolam? 

Quousque prati comantis exuvias hibernis novalibus non ut eques sed ut bubulcus 

 abscondis? (…) Parce tantum in nobilitatis invidiam rusticari. (…) Redde te patri, 

redde te patriae, redde te etiam fidelibus amicis, qui iure ponuntur inter affectus. (…) 

 Neque dixerim sapienti viro rem domesticam non esse curandam, sed eo 

temperamento, quo non solum quid habere sed quid debeat esse consideret.”21 
 

Syagrius wordt aangesproken als de “bloem van de Gallische (Gallo-Romeinse) jeugd 

(“Gallicanae flos iuventutis”). De jeugd speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in 

Sidonius’ hoop voor de toekomst. Het is essentieel voor Sidonius dat jongemannen als 

Syagrius ambitieus zijn om politieke ambten te verwerven. Daarna volgt een tamelijk 

aanmanende brief, die versterkt wordt door de retorisch geladen stijl. Het lijkt mij zeer 

aannemelijk dat ook Syagrius bij het lezen van de viervoudige anafoor “quousque” spontaan 

dacht aan Cicero’s bekende “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” en 

daarmee dus aan een van de bekendste aanklachten in de klassieke traditie. Sidonius werkt de 

oppositie privé en publiek sterk uit. Een aristocraat mag zich bekommeren om zijn 

privébezittingen, maar niet overdreven. Grandowicz-Pancer (1996, p. 277 - 278) stelt dat in 

Sidonius’ visie te veel bezig zijn met materieel bezit een kenmerk is voor boeren en de lagere 

klassen. Voor haar is “otium” een belangrijk element van de aristocratie. Hiermee bedoelt ze 

de vrije tijd, de mogelijkheid om zich met andere zaken dan materieel bezit bezig te houden.  

                                                
20 Van Waarden (2009, p. 245) 
21 Sid. Ep. 8.8.1 – 3, vertaald door W.B. Anderson: “Tell me, you brightest flower of our Gallo-Roman youth, 
how long, pray, are you going to busy yourself with rustic activities and disdain those of the town? (…) How 
long is your estate of Taionacus going to exhaust you, a farmer of patrician stock? How long, acting like a 
ploughman and not as a cavalier, will you continue burying in the winter tillage the spoils of the waving corn-
land? (…) Do not bring a slur on the nobility by staying so constantly in the country. (…) Give yourself back to 
your father, to your fatherland, and also to your faithful friends, whom I hope I am justified in classing with such 
objects of affection. (…) I would not indeed say that a wise man should fail to concern himself with his private 
affairs, but he should act on the even principle of considering not only what he should have but what he should 
be.” 
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Volgens haar zou dit “otium” dan in de aristocratische visie ingevuld moeten worden door 

politieke bezigheden: “(…) ils manquent à l’impératif d’affirmer leur différence sociale et 

leur rang dans une société qui distingue ceux qui travaillent pour vivre et ceux qui jouissent 

de l’otium, principe de liberté et de supériorité. Le mécontentement exprimé par Sidoine vis-

à-vis de ce mauvais usage du temps trouve sa justification dans la dévaluation politique que 

lui font subir ces paysans-aristocrates.”  
 

Ik vind het vreemd dat ze voor de term “otium” kiest. Hoewel het een complex begrip is, 

wordt “otium” meestal gebruikt om te verwijzen naar de vrije tijd en rust die een aristocraat 

kan genieten wanneer hij zich tijdelijk niet moet bezighouden met zijn publieke 

verplichtingen. In die zin betekent het bijna het tegenovergestelde van wat Grandowicz-

Pancer bedoelt. Afgezien van de naar mijn mening verkeerd gekozen term, volg ik haar wel in 

haar stelling. De aristocraten bezaten wel degelijk het voordeel ten opzichte van de lagere 

klassen dat ze niet permanent moesten werken om in hun noden te voorzien. Ze beschikten 

ten opzichte van de lagere klassen over “vrije tijd” – die ik nadrukkelijk niet “otium” zal 

noemen – waarin ze zich onder meer konden wijden aan een publiek leven. Zich bekommeren 

om privébezit en landerijen was dus geen reden tot schande voor de aristocratie. Zich enkel en 

alleen hierom bekommeren, was dat wel. Dit gegeven is heel duidelijk in de laatste zin van 

het fragment: men moet zich “temperamento” (“met mate”) bezighouden met private 

aangelegenheden. De vrijheid die Grandowicz-Pancer aanhaalt om zich niet alleen met 

materieel bezit bezig te houden, moest door de aristocraten gegrepen worden.  
 

Bij deze brief wil ik tenslotte ook nog wijzen op de zin: “geef jezelf terug aan je trouwe 

vrienden (“redde te etiam fidelibus amicis”). Zoals reeds gezegd oefende Sidonius een grote 

sociale druk uit op zijn aristocratische vrienden om politieke ambten te bekleden. In het 

eerder vermelde fragment uit de brief aan Gaudentius (ep. 1.4, zie pagina 16) leidde diens 

benoeming tot een grote vreugde voor zijn vrienden. Ook in de brief aan Syagrius plaatst hij 

een herinnering aan vriendschap in de context van een aansporing tot politieke activiteit. 

Opnieuw lijkt gesuggereerd te worden dat langdurige politieke inactiviteit zou kunnen leiden 

tot exclusie. De brieven aan Gaudentius en Syagrius maken deze veronderstelling echter niet 

hard, maar lijken het eerder te insinueren. Bij de brief aan Gaudentius vermeldde ik die 

exclusie vanwege een brief in mijn achterhoofd waarin dit thema expliciet benoemd werd. Ik 

doelde hierbij op brief 1.6 aan Eutropius. De brief vertoont veel gelijkenissen met die aan 

Syagrius: jeugdigheid, overmatige bekommernis om bezit, noodzaak om ambten na te streven, 

…  
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Daarnaast wordt ook de link met filosofie uit de brief aan Gaudentius (Ep. 1.4) opgeroepen: 

Eutropius wordt verweten dat hij zich bezig houdt met de “dogma’s van Epicurus” (“Epicuri 

dogmatibus”, 1.7.5) en dus het publieke leven afzweert. In de laatste zin van de brief wordt de 

exclusie expliciet in beeld gebracht: 
 

 “Si pateris hortantem, conatuum tuorum socius adiutor, praevius particeps ero. Sin 

 autem inlecebrosis deliciarum cassibus involutus mavis, ut aiunt, Epicuri dogmatibus

 copulari, qui iactura virtutis admissa summum bonum sola corporis voluptate 

determinat, testor ecce maiores, testor posteros nostros huic me noxae non esse 

confinem.”22 
 

We krijgen een expliciet dreigement te zien: indien Eutropius zich niet aanpast en geen 

gehoor geeft aan Sidonius’ aansporingen om een politieke carrière te ambiëren, dan dreigt 

Sidonius de banden te doorbreken. Met dit duidelijk dreigement in het achterhoofd moest ik 

ook bij de brieven aan Gaudentius en Syagrius denken aan een mogelijke exclusie uit de 

aristocratische kring. Voor Sidonius is deelname aan de politiek duidelijk een essentieel 

element van de aristocratische identiteit. Hij doet er alles aan om mensen aan te sporen dit te 

ambiëren: hij feliciteert mensen die ambten verwerven, hij stimuleert mensen om ambten na 

te streven en bedreigt mensen die te lang inactief zijn met exclusie uit de groep. In de 

psychologische termen uit het inleidend hoofdstuk zien we hier een duidelijk voorbeeld van 

externe identificatie (zie pagina 5).23 Sidonius tracht vanuit zijn identiteitsbeeld anderen te 

beïnvloeden. De Gallo-Romeinse aristocraten die geen politieke carrière ambiëerden, voelden 

zich daarom ongetwijfeld niet minder Romein of aristocraat. Sidonius maakt hen echter 

duidelijk dat ze niet passen binnen zijn visie op de Gallo-Romeinse identiteit. Willen ze door 

hem beschouwd worden als een gelijke, dienen ze zich te conformeren aan zijn 

identiteitsbeeld, waarin politieke deelname vereist is voor de aristocraat. 
 

Hierbij wil ik nog kort ingaan op de constructivistische aard van identiteitsvorming. Zoals 

eerder gezegd, is Sidonius’ visie op identiteit essentialistisch: hij heeft een strikt beeld op de 

essentiële kenmerken die nodig zijn om te behoren tot de Gallo-Romeinse aristocratische 

identiteit en wie daaraan niet voldoet, kan niet bij de groep horen.  

                                                
22 Sid. Ep. 1.7.5, vertaald door W.B. Anderson: “If you submit to these exhortations I am ready to be your 
comrade and helper, the guide and the partner of your efforts. If, however, you let yourself be entangled in the 
tempting snares of luxury and prefer (as people say) to be tied up with the dogmas of Epicurus, who makes 
jettison of virtue and defines the supreme good in terms of bodily pleasure alone, then here and now I call our 
ancestors and our posterity to witness that I have nothing to do with such wickedness.” 
23 De theorie over interne en externe identificatie werd overgenomen uit Brubaker en Cooper (2000) 
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Dat deze identiteit geen vastliggend gegeven is, maar geconstrueerd wordt door de individuen 

(zoals Sidonius), is duidelijk. In Sidonius’ identiteitsconstructie speelt politieke activiteit een 

grote rol. Een Romeins aristocraat moet deelnemen aan de politiek, althans volgens de 

mening van Sidonius. De veranderlijke, subjectieve en dus constructivistische aard van 

identiteitsvorming wordt zichtbaar wanneer we naar een fragment van Ausonius kijken, de 

grote Romeinse dichter uit Gallië, die een eeuw voor Sidonius leefde. 
 

 “Qui proceres veteremque volet celebrare senatum 

claraque ab exortu stemmata Burdigalae, 

teque tuumque genus memoret, Lucane Talisi, 

moribus ornasti qui veteres proavos. 

Pulcher honore oris, tranquillo pectore comis, 

facundo quamvis maior ab ingenio: 

venatu et ruris cultu victusque nitore 

omne aevum peragens, publica despiciens: 

nosci inter primos cupiens, prior esse recusans, 

ipse tuo vivens segregus arbitrio.”24 
 

Dit fragment trok mijn aandacht dankzij het artikel van Frye (2003, p. 188 - 190). Frye 

bemerkt bij Ausonius eenzelfde voorliefde voor een leven op het buitenverblijf als bij 

Sidonius. Ik besef dat ik hier niet ben op ingegaan, maar in tegenstelling tot boek 1, waarin 

Sidonius zo hard de klemtoon legt op het belang van publieke dienst, spreekt uit boek 2 net 

een grote appreciatie van het leven op zijn buitenverblijf. We krijgen een beeld van de 

aristocraat in periodes van “otium” (zijn vrije tijd, ontdaan van publieke verplichtingen, in 

tegenstelling tot wat Grandowicz-Pancer met de term bedoelde). Bij Ausonius krijgen we 

eenzelfde verheerlijkend beeld op het landelijke leven als een ontsnapping aan de drukte van 

de stad. Echter opvallend is dat bij Ausonius deze levensstijl van “otium” niet afgeremd wordt 

door de publieke verplichtingen die Sidonius wel oplegde. In de eerste vier verzen van het 

fragment wordt duidelijk dat Ausonius een grote bewondering en respect heeft voor de 

ontvanger van de brief, Lucanus Talisius.  

                                                
24 Aus. Parent. 8. 1 – 15, vertaald door H.G. Evelyn-White: “Whoso would praise the nobles, the ancient Senate, 
and the houses of Bordeaux, illustrious from their first arising, let him tell of you and your race, Lucanus 
Talisius of you, whose life has added lustre to your ancient line. Handsome and noble in features, gentle and 
kindly in heart, your gift of eloquence made you yet greater still. You spent all your life in hunting, and 
husbandry, and all the pleasures of a refined life, despising public affairs. Eager to be recognized among the 
foremost, yet you refused to be the foremost, by living in seclusion from the throng at your own pleasure.” 
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Ausonius plaatst Talisius op dezelfde hoogte als de andere edelen (“proceres”), als de senaat 

(“veterem senatum”) en als de vooraanstaande families van Bordeaux (“claraque ab exortu 

stemmata Burdigalae”). Meer nog, hij heeft eer toegevoegd aan die van zijn voorvaderen. 

Indien dergelijke woorden zouden voorkomen bij Sidonius, zouden we verwachten dat 

Talisius een publiek ambt verworven heeft. Het tegendeel is waar. Talisius wordt duidelijk 

afgeschilderd als iemand die het “openbare leven veracht” (“publica despiciens”). Hij brengt 

zijn tijd door met jagen (“venatu”), landbouw (“ruris cultu”) en met een schitterende 

levensstijl (“victusque nitore”). Moest hij in Sidonius’ tijd geleefd hebben, had hij 

vermoedelijk een aanmaning gekregen dat hij te veel tijd doorbracht op zijn buitenverblijf en 

zich met spoed moest toeleggen op een politieke carrière. Ausonius lijkt in zijn visie op de 

Romeinse identiteit minder belang te hechten aan politieke activiteit. Er spreekt een vorm van 

afgunst uit Ausonius’ lof op Talisius: uit andere fragmenten van Ausonius wordt duidelijk dat 

hij zelf ook zijn buitenverblijf prefereert, maar toch aan de stad gebonden is door het publieke 

leven. Hij lijkt ook te willen kiezen voor het leven van Talisius, maar wordt hierin toch 

tegengehouden. 
 

Met het aanhalen van dit fragment probeer ik niet te bewijzen dat de aristocratie in Ausonius’ 

tijd een dergelijke visie had op identiteit en die uit Sidonius’ tijd een andere. Het is 

onmogelijk om de gedachtegang van een hele sociale groep te vervatten in de woorden van 

een enkel individu van die groep. Dat Ausonius minder belang lijkt te hechten aan een 

politieke carrière betekent niet dat er in het algemeen minder belang aan werd gehecht. 

Tevens kunnen we Ausonius’ visie niet illustreren aan de hand van een enkel fragment. Ik 

bekijk dit ogenschijnlijk verschil tussen Ausonius en Sidonius vanuit het standpunt van het 

dreigingsniveau dat op identiteit rust (zie vorige hoofdstuk, 1.3: culturele transisitie en de rol 

van de minderheidsgroep). Ten tijde van Ausonius werd de Romeinse identiteit nog niet echt 

bedreigd. Dit betekent dat de identiteitsvorming vrijer en opener verliep. Individuen konden 

in zekere mate zelf een invulling geven aan “dé Romeinse identiteit”. Dit laat Ausonius toe 

om Talisius te prijzen voor zijn politieke inactiviteit. Ausonius en zijn tijdgenoten moeten, net 

als Sidonius, belang gehecht hebben aan politiek. De Romein is inherent een politiek wezen. 

Toch wordt Talisius niet misprezen.  
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In Sidonius’ tijd was de druk op de Romeinse identiteit aanzienlijk groter. “Romanitas” werd 

bedreigd door externe aanvallen en door intern verval. Deze druk zorgde voor een veel 

striktere en meer gesloten identiteitsvorming. De individuen moesten voldoen aan specifieke 

voorwaarden en hadden veel minder vrijheid om zelf hun Romeinse identiteit vorm te geven. 

Bovendien vormde de desinteresse voor politiek bij Gallo-Romeinse jongemannen ook een 

kwantitatieve dreiging ten opzichte van Ausonius. Wanneer Talisius in de vierde eeuw n.C. 

het politieke leven afzwoor, waren er ongetwijfeld genoeg anderen om zijn plaats in te nemen. 

Bij Sidonius krijgen we de indruk dat het steeds moeilijker wordt om getalenteerde jongeren 

te blijven motiveren om de staat draaiende te houden.   

 
1.3 Rome als politiek centrum 
 
Hoewel een politieke carrière zeker ook op lokaal, Gallisch niveau nagestreefd kon worden en 

dit zeker ook de vereiste politieke activiteit was die Sidonius verwachtte van een aristocraat, 

bleef Rome het ideaalbeeld van politieke macht. Naar Rome gaan, zich in het centrum 

bevinden van de Romeinse wereld en daar een politieke carrière nastreven, betekende in 

Sidonius’ visie het summum van het politieke leven van een aristocraat. Het belang van Rome 

wordt tevens duidelijk in het eerste boek van de briefcollectie. Zoals meermaals benadrukt, 

thematiseert Sidonius in dit boek duidelijk het politieke leven van een aristocraat. Opvallend 

centraal in dit boek zien we Sidonius’ reis naar en aankomst in Rome (Ep. 1.5 en 1.6, van de 

11 brieven in boek 1). De reis naar Rome wordt in de kern van Sidonius’ politieke leven 

geplaatst en toont dus het belang ervan. De brieven 1.7 – 1.11 spelen zich allemaal af in 

Rome. Nogmaals, waar politieke activiteit een vereiste was voor Sidonius, is de aanwezigheid 

in Rome dat naar mijn mening niet. Een politieke carrière in Gallië is voldoende. We kunnen 

niet spreken van een verplichte politieke ‘bedevaart’ naar Rome, die elke aristocraat in zijn 

leven zou moeten beleven. 
 

Toch gebruikt Sidonius het thema van zijn aanwezigheid in Rome om de ultieme politieke 

activiteit te schetsen. In de eerder vernoemde brief aan Eutropius (Ep. 1.6), de aristocraat die 

bedreigd werd met exclusie, vermeldt Sidonius expliciet dat hij onderweg is naar Rome:  
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 “Olim quidem scribere tibi concupiscebam, sed nunc vel maxime impellor, id est 

 cum mihi ducens in Urbem Christo propitiante via carpitur.”25 
 

Sidonius wordt door zijn eigen reis naar Rome (hier eenvoudig “Urbem”/ “dé Stad” genoemd) 

aangespoord om naar Eutropius te schrijven (“maxime impellor”). Zijn eigen politiek 

hoogtepunt staat in scherp contrast met Eutropius’ politieke inactiviteit. Zich hiervan bewust, 

voelt hij de noodzaak om zijn vriend aan te moedigen zelf ook een ambt na te streven. In een 

andere brief (Ep. 1.8.1) wordt Sidonius zelf geprezen omdat hij zo lang in Rome kan 

verblijven (“Morari me Romae congratularis”). Hoewel de centrale macht van Rome in deze 

periode26 sterk betwistbaar is, blijft de stad het ideaalbeeld van politieke centraliteit in zich 

dragen.  
 

Dat Rome voor Sidonius eerder een symbool is, een ideaalbeeld, dan een realiteit, wordt goed 

weergegeven in volgend citaat van Harries (2002, p. 300): “One constant feature is Sidonius’ 

ideal of Rome, the city that symbolized his aristocratic values and, through its rule, gave him 

and his peers the right, and indeed the obligation, to hold high office.” Merk hierbij eveneens 

op hoe ook Harries de idee van Rome koppelt aan het politieke aspect en de noodzaak politiek 

actief te zijn.  

 
1.4 Politiek in een veranderende wereld 
 
Het hoeft niet te verbazen dat een politieke carrière niet vanzelfsprekend was in de 

kantelperiode waarin Sidonius leefde. Wanneer een politieke macht een andere vervangt, 

impliceert dit uiteraard ook een wijziging in politieke elite. De Gallo-Romeinse elite zag zijn 

politieke invloed aanzienlijk verkleind. In dit laatste onderdeel van het hoofdstuk over 

Sidonius’ politieke identiteit wil ik ingaan op de invloed van deze tijdseffecten op dit 

onderdeel van zijn identiteitsvorming. We zagen eerder dat het politieke element door 

Sidonius als elementair voor de Gallo-Romeinse identiteit werd afgebeeld. Kon dit element 

behouden worden en zo nee, hoe ging Sidonius dan om met het verlies ervan? 

 

                                                
25 Sid. Ep. 1.6.1, vertaald door W.B. Anderson: “I have long been wanting to write to you, but now I am 
especially drawn to do so at the moment when by the grace of Christ’s atonement I am treading the path which 
leads to the City.” 
26 Het eerste boek valt voornamelijk te situeren ten tijde van Sidonius’ tweede verblijf in Rome (468/69 n.C.), de 
periode waarin hij onder keizer Anthemius Praefectus Urbi werd, het hoogtepunt van zijn politieke carrière. 
Voor de datering baseerde ik mij voornamelijk op Anderson (1936), Gibson (2013) en Loyen (1943) 
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Een eerste aspect van Sidonius tijdsgeest met betrekking tot politiek zagen we reeds eerder. 

Uit de aansporingen aan aristocraten om publieke ambten na te streven, werd tevens duidelijk 

dat verschillende van hen deze ambitie niet uit zichzelf hadden. Ook Stevens (1933, p. 88) 

bemerkt deze algemene vermindering van ambitie bij de aristocratie: “Nevertheless, though 

there are general explanations for this reluctance which touch the whole history of the decline 

of the empire, the particular circumstances of these years 461 – 467 were such as to induce 

the aristocracy to remain on its estates rather than to pursue a career of public service.” 

Hierdoor krijgen we bij Sidonius dus reeds voor de uiteindelijke val van Rome een beeld van 

verval in het politiek systeem. Een groot deel van de aristocratie was moeilijker warm te 

krijgen voor een politieke loopbaan en beschouwde dit dus kennelijk ook niet als een 

essentieel onderdeel van hun identiteit.  
 

De ultieme kanteling in Sidonius’ politieke identiteit vindt echter plaats in 475 n.C., bij de val 

van Clermont. Dit betekende voor Sidonius eveneens de verandering van land. Niet langer 

bewoonde hij het Romeinse Rijk, maar het Germaanse (en in zijn ogen dus barbaarse) 

koninkrijk der Visigothen. Romeinse ambten nastreven, was niet meer mogelijk. Daarnaast 

was Sidonius ook heel persoonlijk betrokken bij Clermont. Als bisschop van de stad had 

Sidonius tijdens de vier jaar lange opeenvolgende belegeringen27 de verdediging op zich 

genomen. Boek 7 thematiseert duidelijk dit kantelmoment in zijn leven. Chadwick (1955, p. 

323) en Van Waarden (2009, p. 81) beklemtonen terecht de grote angst en het beeld van 

verval dat uit deze brieven spreekt. Het klinkt pathetisch, maar Sidonius ziet de vertrouwde 

wereld rond zich instorten. Chadwick stelt dat het laatste sprankeltje hoop voor een krachtig 

Romeins Rijk uitgedoofd is: “It is a sorry end to the bright hopes expressed in the Panegyric 

on Majorian (Carmen V, 350)28 that the devastated land of Gaul, with its proud and gallant 

nobility prostrate and despised, would be led to a victorious peace by the new emperor. 

Sidonius lived to see peace concluded; but the peace brought only disappointment and 

bitterness.” 
 

Zijn verbittering is onder meer te merken in brief 7.7, de eerste brief waarin we de val van 

Clermont vernemen. Hij verwijt de Romeinse onderhandelaars die de Auvergne hebben 

overgeleverd aan de Visigothen dat ze verraders zijn.  

                                                
27 Stevens (1933), Anderson (1936) , Chadwick (1955) en Delaplace (2012): tijdens de jaren 472 tot 475 n.C. 
werd Clermont meermaals belegerd door de Visigothen.  
28 Stevens (1933) en Anderson (1936): deze panegyriek wordt gesitueerd in het jaar 459 n.C. 



26 
 

Er is vrede gekomen, maar de gevolgen van die vrede zijn voor Sidonius erger dan het leven 

in een belegerde stad: “misera minus fuit sub bello quam sub pace condicio”.29  
 

Centraal in de brieven die de val van Clermont tonen, is het thema vrijheid-slavernij. Vrijheid 

was vanzelfsprekend een van de belangrijkste kenmerken van een Romeins burger. Rome 

werd niet voor niets “patriam libertatis” (Sid. Ep. 1.6.2) genoemd, Sidonius equivalent van 

“the Land of Liberty”. In realiteit werd Sidonius niet tot slaaf gemaakt, maar toch voelde hij 

de Visigothische overheersing zo aan. In brief 7.7 zijn er talrijke verwijzingen naar zijn 

nieuwe toestand van slavernij: “servitus nostra”, “Arvernorum servitus”, “servitium”, 

“supplicium”, “moritura libertas”. 
 

Een Romeinse politieke carrière was dus niet meer mogelijk. Er kon echter wel gekeken 

worden naar de nieuwe machtsinstantie om een politieke positie te verwerven. Romeinen 

werden niet geweerd uit de Germaanse hoven en werden vaak zelfs gretig ontvangen als 

behulpzame adviseurs. Nixon (2002, p. 74) brengt bijvoorbeeld Leo aan, die een belangrijk 

adviseur was aan het Visigothische hof van koning Euric. In Ep. 5.5 zien we hoe Syagrius30 is 

opgeklommen aan het Bourgondische hof en zich zelfs de Bourgondische taal heeft eigen 

gemaakt. Sidonius lijkt hun dit niet te verwijten. Het Romeinse Rijk is gevallen en daaraan 

kan niets veranderd worden. De aristocraten die politieke invloed bij de Germanen verwerven, 

worden niet als verraders beschouwd. Toch denk ik te mogen stellen dat een dergelijke 

politieke carrière aan de Germaanse hoven absoluut niet in de buurt kwam van Sidonius’ visie 

op politieke activiteit. De politieke ambten die men diende na te streven, waren Romeinse 

publieke ambten. Nu het Romeinse staatssysteem niet meer bestond, kon op dat vlak 

eenvoudigweg geen eer meer behaald worden.  
 

Het verdwijnen van het Romeinse staatssysteem wordt ook voor een deel duidelijk door de 

structuur van Sidonius’ briefcollectie. Gibson (2013, p. 333 - 355) werkt in zijn artikel de 

opvallende gelijkenis uit tussen Sidonius’ collectie en die van Plinius. Er hoeft geen twijfel 

over te bestaan dat Sidonius zijn collectie wel degelijk gebaseerd heeft op die van Plinius. In 

brief 1.1 maakt hij onder meer zelf duidelijk dat hij zich in de voetsporen van Plinius en 

Symmachus plaatst. Plinius’ briefcollectie bestaat uit tien boeken, maar eigenlijk vormen de 

eerste negen een duidelijk afgerond geheel (onder meer door het spel met dageraad en 

zonsondergang).  
                                                
29 Sid. Ep. 7.7.1, vertaald door W.B. Anderson: “its plight was less miserable in war than it is now in peace.” 
30 De Gallo-Romeinse aristocraat die we eerder tegenkwamen in een aansporingsbrief om een politiek ambt na 
te streven (zie pp. 12 – 14). 
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Het tiende boek bestaat uitsluitend uit Plinius’ correspondentie aan keizer Trajanus. Gibson 

bemerkt dat er twijfel bestaat of het tiende boek wel werd uitgegeven door Plinius zelf, of 

door zijn uitgever. Hoe dan ook, reeds in de Oudheid was de collectie overgeleverd als negen 

boeken, met een tiende extra. Ook Symmachus baseerde zich op deze indeling en besloot zijn 

collectie ook met een tiende boek dat volledig bestond uit zijn officiële ambtscorrespondentie. 

Sidonius eindigt zijn collectie bij het negende boek. Vanuit de voorkennis dat Sidonius zich 

expliciet baseerde op onder meer Plinius en Symmachus verwacht de lezer een tiende boek, 

bestaande uit Sidonius’ officiële correspondentie. De keuze om dit niet te doen, is volgens 

Gibson opvallend, en ik volg hem in zijn mening. Sidonius maakt met die keuze duidelijk dat 

hij onmogelijk nog een boek met ambtelijke brieven zou kunnen bijvoegen. De Romeinse 

publieke ambten zijn verdwenen. Hij had er natuurlijk voor kunnen kiezen om een tiende 

boek te vormen met de brieven uit een vroegere periode waarin hij een ambt bekleedde, maar 

dat doet hij niet. Dit stilzwijgen is opvallend. Sidonius’ politieke carrière wordt aan het begin 

geplaatst, in het eerste boek. Aan het einde is die carrière niet meer mogelijk en kan er dus 

ook geen tiende boek toegevoegd worden.  
 

Concluderend voor dit deel kunnen we dus zeggen dat een vroeger essentieel element van zijn 

identiteit plots onmogelijk werd. Voor Sidonius zelf vormde dit misschien niet echt een 

probleem: hij heeft zijn politieke carrière kunnen doorlopen en zo dus dat deel van zijn 

identiteit kunnen vervullen. Hij besefte echter wel dat de latere generaties dit niet meer 

zouden kunnen doen. Er ontstond dus een barst in zijn vastliggende, essentialistische 

identiteitsvorming. Een essentieel element kon door latere nakomelingen niet meer bereikt 

worden. De Gallo-Romeinse aristocratische identiteit moest op een andere manier bereikt 

worden. Volgende zin uit brief 8.2 vat deze gedachte samen: 
 

 “nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus 

 quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse.”31 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
31 Sid. Ep. 8.2.2, vertaald door W.B. Anderson: “for now that the old degrees of official rank are swept away, 
those degrees by which the highest in the land used to be distinguished from the lowest, the only token of 
nobility will henceforth be a knowledge of letters.” 
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2 Sidonius als bisschop: het religieuze (en erzats politieke) aspect 
 

 
In de eerste twee boeken van zijn collectie leren we Sidonius kennen als een Romeins 

aristocraat pur sang. In het derde boek leren we een andere Sidonius kennen, Sidonius de 

bisschop.32 Hij vermeldt zijn benoeming niet rechtstreeks, omwille van bescheidenheid,33 

maar we zien hem voor de eerste keer wel handelen en optreden als bisschop. Ook hier maakt 

Gibson (2013, p. 347 - 348) een interessante vergelijking met Plinius op vlak van constructie. 

Plinius’ derde boek focust op zijn politieke hoogtepunt, namelijk zijn benoeming tot consul. 

Sidonius lijkt dus zijn benoeming tot bisschop vorm te geven als zijn eigen proffesionele 

hoogtepunt. Gibson ziet hierin niet enkel een thematische link, maar ook een vorm van 

eerredding. Sidonius had zijn politieke carrière moeten beëindigen omwille van de Arvandus-

affaire.34 Het ambt van bisschop zou dan als een alternatief summum afgebeeld worden. De 

overeenkomst in structuur toont tevens aan hoe Sidonius het bisschopsambt interpreteerde. 

Hij heeft voornamelijk aandacht voor het politieke aspect ervan en beschouwt het als een 

voortzetting van zijn politieke carrière. Verderop zullen we zien hoe hoofdzakelijk deze 

politieke invulling van het bisschopsambt telde voor Sidonius. 
 

Het politieke aspect van Sidonius’ identiteitsbeeld eiste een zeer actieve participatie van de 

individuen die zich de Gallo-Romeinse identiteit wensten toe te kennen. Ze moesten een ambt 

nastreven en zich politiek engageren om een echte Romein te kunnen zijn. Het religieuze 

aspect is in die zin natuurlijk veel minder actief en minder eisend ten opzichte van de 

individuen. Sidonius verwacht niet dat alle aristocraten episcopaten trachtten te verwerven. 

Het katholieke geloof zelf bleek echter wel essentieel voor zijn identiteit. Tegelijkertijd was 

het bisschopsambt de manier om de prestige van politieke ambten te bewaren. 

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Van Waarden (2009, p. 36) en Gibson (2013, p. 347 - 348) 
33 Bij een lectuur van Sidonius’ oeuvre valt zijn bescheidenheid op. Meermaals noemt hij zijn eigen schrijfsels 
gepruts uit respect voor zijn ontvanger. Hij cijfert zich ook als bisschop vaak weg tegenover zijn collega’s die hij 
de hemel in prijst. Deze bescheidenheid lijkt vanuit twee hoeken voort te komen. Eerst en vooral is het uiteraard 
een typische christelijke deugd. Vandaar ook dat hij zijn benoeming tot bisschop niet rechtstreeks in beeld 
brengt. Hij wil niet verwaand overkomen. Daarnaast is bescheidenheid ook min of meer een vereiste bij het 
schrijven van brieven. Sidonius’ prijst Arbogastes’ brief onder meer omwille van bescheidenheid. 
34 Hierop zal ik niet in detail ingaan. Het komt erop neer dat Arvandus, een vriend van Sidonius, verdacht werd 
van hoogverraad. Hierdoor werd Sidonius gedwongen Rome te verlaten. 
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2.1 De aristocratische bisschop 
 
De katholieke wereldvisie en de Romeinse aristocratische ideologie waren in zekere zin 

tegenpolen. De Romeinse klassieke wereld was een politieke, materiële en rationele wereld, 

een klassenmaatschappij met aandacht voor afkomst. De christelijke theorie predikt 

daarentegen net een onthouding van politiek en van het materiële. Afkomst speelt geen rol en 

de arme is gelijk aan de rijke. Wes (2002, p. 253 - 258) wijst op de opkomst van de ascetische 

traditie in Gallië. Mannen als Eucherius van Lyon en Hilarius en Honoratus van Arles wezen 

het publieke leven af. Er bestond, zoals Wes het noemt, een “disdain of public service”. 
 

Ik denk dat het wel duidelijk is dat Sidonius’ visie ver verwijderd is van een dergelijk 

wereldbeeld. Heel het vorige hoofdstuk toonde aan welk belang Sidonius hechtte aan publieke 

dienst. Wat Sidonius net dacht over deze christelijke afwijzing van het publieke leven, wordt 

niet expliciet vermeld. We mogen de ascetische houding niet vanzelfsprekend op eenzelfde 

manier bekijken als het gebrek aan ambitie, hetgeen door Sidonius veracht werd. Hij stelt 

duidelijk dat hun politieke inactiviteit voortkomt uit luiheid, niet uit een studie naar het 

perfecte (zie pagina 17). Met deze “studio perfectionis” doelde hij toen op filosofische 

stromingen. Nergens wordt hier een expliciete link gemaakt met een religieuze onthouding 

van het politieke leven. Toch ben ik geneigd om van Sidonius een grotere vorm van respect 

en begrip te veronderstellen voor monniken en asceten dan voor aristocraten die op hun 

buitenverblijf vertoeven.  
 

Sidonius komt echter ook op andere plaatsen in conflict met het christelijk wereldbeeld. Naast 

een “disdain of public service” heeft Wes het ook over een “disdain of noble birth”. Afkomst 

is vanuit christelijk standpunt irrelevant. Dergelijke standpunten vinden we eveneens terug in 

de hierboven genoemde Gallische predikers van het ascetisme. In de eerder genoemde brief 

7.9 (zie pagina 13) zien we Sidonius expliciet in conflict komen met dit gedachtegoed. Er 

werd gewezen op: “natalibus turget, dignitatum fastigatur insignibus, contemnit pauperes 

Christi”.35 Hierin formuleert hij de hypothetische verwijten die zijn tegenstanders zouden 

opwerpen moest hij een aristocraat verkiezen voor het episcopaat. Opvallend is dat zeker de 

eerste twee verwijten deels lijken te kloppen. Er werd reeds gewezen op het belang dat 

Sidonius hecht aan afkomst en hoe hij zijn eigen afkomst meermaals expliciet vermeldt (zie 

1.1, “Nobele afkomst”).  

                                                
35 Sid. Ep. 7.9.14, vertaald door W.B. Anderson: “he is swollen with pride of birth; he is uplifted by the insignia 
of his dignities; he looks down on the poor of Christ.” 
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We zagen ook welke eer er volgens hem voortkomt uit publieke ambten (zie 1.2, “Politieke 

activiteit”). Ik zou niet zo ver gaan om te stellen dat hij de armen veracht. Toch merkten we 

onder meer een neerbuigende toon en een gevoel van superioriteit op, wanneer hij spreekt 

over mensen van een lagere klasse, zoals Amantius (zie pagina 14). Ook Stevens (1933, p. 

114 - 117) en Van Waarden (2009, p. 23 - 27) stellen dat Sidonius’ aristocratische identiteit 

op sommige momenten tegenstrijdig is met zijn christelijke identiteit. Wanneer dat het geval 

is, laat hij zijn aristocratische idealen niet varen. Hij blijft belang hechten aan afkomst en 

politieke activiteit. Sidonius vormt zijn christelijke identiteit dus in zekere zin selectief, in 

analogie met zijn aristocratische identiteit. Doorgaans profileert hij zich als een vroom 

christen, maar wanneer zijn twee identiteiten in conflict komen, lijkt hij toch het 

aristocratische voorrang te geven.  

 
2.2 De bisschop als politicus 
 
Het kan paradoxaal lijken, maar terwijl in christelijk Gallië een groeiende ascetische 

beweging ontstond, nam terzelfdertijd ook de politieke invloed van de bisschoppen toe. In de 

Late Oudheid breidde de rol van bisschop uit van “spiritual head of his flock” tot “in some 

degree the civil administrator of his diocese”.36 Stevens wijt deze ontwikkeling aan het 

administratief machtsvacuüm dat ontstond door de verzwakking van het Romeinse Rijk. Een 

deel van de lokale politieke macht kwam in handen van de kerk en de bisschoppen. Van 

hieruit valt Sidonius’ benoeming tot bisschop (of in dat opzicht eigenlijk van om het even 

welke aristocraat) beter te begrijpen. Stevens verwoordt dit als volgt: “It was often considered 

advantageous to select a man of aristocratic birth, who had already some experience of the 

world.”37 
 

Ook in de andere richting lijkt het mij mogelijk om dit als een verklaring op te werpen voor 

de plotse aristocratische interesse in kerkelijke ambten. Barnish (1988, p. 144) presenteert de 

kerkelijke carrière als een alternatief voor een politieke loopbaan: 
 

 “In Gaul, it may be, its episcopal role gave the aristocracy an alternative, though 

 inevitably unsatisfactory, focus for its traditions, as links with the Senate became 

 more tenuous. (…) It gave them a second hierarchy to use and reward their 

educational qualifications. It provided control of devolved, local government;  

 
                                                
36 Stevens (1933, p. 114) 
37 Stevens (1933, p. 114) 
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and also, because it was a united body, operating with provincial councils and 

archbishoprics, and wielding influence at secular courts, it helped to unite them, to 

preserve their sense of identity and political power.” 
 

De kerk vormde een alternatieve manier om aanzien en invloed te verwerven, wanneer een 

politieke carrière niet meer mogelijk was. Het lijkt ook voornamelijk dit politieke aspect van 

het episcopaat dat Sidonius interesseerde. Sidonius is weinig begaan met theologische 

kwesties, in tegenstelling tot zijn collega’s en correspondenten als Claudianus Mamertus. 

Sidonius schetst zijn identiteit als bisschop dus in grote mate in het licht van het politieke 

aspect ervan. Van Waarden (2009, p. 24) ziet, in navolging van Heinzelmann,38 heel wat 

overeenkomsten met de sociale functie van de aristocratie. De bisschop is als een “patronus” 

over een groep “humiliores”. Vertrouwde elementen uit de socio-politieke sfeer van de Gallo-

Romeinse aristocratie werden overgenomen in de kerkelijke hiërarchie. De politieke aard van 

het ambt sprak veel van de aristocraten aan. We kunnen terecht stellen dat met het wegvallen 

van de politieke ambten het episcopaat het dichtst in de buurt kwam bij de vroegere politieke 

invloed. 
 

Ook in Sidonius’ belangrijkste verwezenlijking in functie van bisschop spreekt het politieke 

aspect van het ambt. Zijn rol als de “defensor civitatis”39 tijdens de belegeringen van 

Clermont wordt politiek ingekleurd. Als leider van de verdediging probeert hij de gemoederen 

in de stad te bewaren. Dit doet hij onder meer door het invoeren van Mamertus’ Rogationes: 
 

 “solo tantum invectarum te auctore rogationum palpamur auxilio, quibus inchoandis

 instituendisque populus Arvernus, etsi non effectu pari, affectu certe non impari coepit

 initiari, et ob hoc circumfusis necdum dat terga terroribus.”40 
 

Sidonius’ taak als bisschop tijdens de belegering bestaat uit het bewaren van de rust en 

stabiliteit, hier verwezenlijkt door middel van de “Rogationes” (dagen van bidden en vasten). 

Gesteund door deze religieuze houvast, moet het volk standvastig zijn en weerstaan aan de 

angsten en het leed van de belegering.  

                                                
38 Heinzelmann (1976) 
39 Ik nam deze term over uit Delaplace (2012). Sidonius zelf gebruikt de term nergens, maar het roept exact het 
beeld op dat hij van zichzelf wou creëren. Dat het in feite een juridische term betreft, geeft naar mijn mening 
goed weer welke inkleuring Sidonius zelf aan zijn episcopaat gaf. 
40 Sid. Ep. 7.1.3, vertaald door W.B. Anderson: “our only comfort is in the aid of the Rogations which we 
introduced on your advice. In the inception and establishment of these the Arvernian people, with a fervour 
equal to yours, though not with equal efficacy, have started their initiation: and it is because of these rogations 
that they are not yet retreating from the terrors that encircle them.” 
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Het politieke karakter van zijn functie in die hoedanigheid is zichtbaar. Sidonius schenkt veel 

aandacht aan dit aspect van het episcopaat en zo wordt in zekere zin zijn politieke carrière 

voortgezet. 

 

2.3 Het geloof bedreigd? 
 
Net als bij het deel over het politieke aspect schenk ik ook in deze context speciale aandacht 

aan de gevolgen van de val van het Rijk. Sidonius’ politieke en episcopale identiteit zijn sterk 

vervlochten, zoals in het vorige deel duidelijk werd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het 

wederom boek 7 is, waarin de bedreiging van dit identiteitsaspect aan bod komt. In het 

zevende boek staat de val van Clermont centraal en daarmee dus de ondergang van het 

politieke aspect. Clermont valt in Visigothische handen, wat de val betekent voor de lokale 

Romeinse staatsman. Deze politieke thematiek wordt aangevuld met religieuze brieven. Met 

“religieuze brieven” bedoel ik brieven over het episcopaat. Religieuze, theologische brieven 

zijn praktisch niet terug te vinden in Sidonius’ oeuvre.  
 

Zijn aandacht beperkt zich eigenlijk enkel tot het ambt van bisschop. Zo wordt duidelijk dat 

hij toch vooral op een politieke manier kijkt naar zijn nieuwe functie. Het episcopaat is een 

voortzetting van zijn eerdere politieke carrière, nu deze door omstandigheden onmogelijk is 

geworden.  
 

Enerzijds krijgen we in dit boek een beeld op Sidonius’ succes als bisschop. Brieven 7.5, 7.8 

en 7.9 tonen ons hoe hij gevraagd wordt om de verkiezing van de nieuwe bisschop van 

Bourges te leiden. Met zijn hulp wordt de aristocraat Simplicius benoemd. Het benoemen van 

bisschoppen wordt elders in het boek nog gethematiseerd (cfr. infra). Dat de benoeming tot 

bisschop hier slaagt en dat het bovendien de favoriet van Sidonius is, geeft een positief beeld. 

We krijgen hoop op het voortbestaan van het systeem. Tegelijkertijd bemerkt Van Waarden 

(2009, p. 205) in deze brieven een verwijzing naar zijn eigen benoeming tot bisschop. Zoals 

reeds gezegd, wordt er op zijn benoeming niet echt rechtstreeks ingegaan, omwille van 

bescheidenheid. Door hier de benoeming van een andere bisschop te thematiseren, lijkt die 

van hemzelf geïmpliceerd te worden. Van Waardens veronderstelling steunt voornamelijk op 

de idee van de aanwezigheid van twee belangrijke momenten uit Sidonius’ leven in dit 

zevende boek: zijn benoeming tot bisschop en zijn verdediging van Clermont.  
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Deze hoopvolle houding lijkt echter sterk afwezig in andere brieven die de val van Clermont 

schetsen. Opnieuw komt de dreiging vanuit “barbaarse” hoek. Net als de meeste Germaanse 

volkeren, behoorden ook de Visigothen tot het Arianisme, een stroming binnen het 

christendom. De val van Clermont wordt niet enkel als een politieke ramp afgebeeld, maar 

ook als een religieuze. Als Clermont, en bij extensie dus de Auvergne, in handen van de 

Visigothen valt, komen de Romeinse katholieken in handen van Visigothische Arianen. 

Sidonius stelt expliciet dat hij minder angst heeft voor de militaire overwinning van de 

Visigothen, dan voor de religieuze dominantie van de Arianen. 
 

 “Sed, quod fatendum est, praefatum regem Gothorum, quamquam sit ob virium merita

 terribilis, non tam Romanis moenibus quam legibus Christianis insidiaturum pavesco. 

 Tantum, ut ferunt, ori, tantum pectori suo catholici mentio nominis acet, ut ambigas 

 ampliusne suae gentis an suae sectae teneat principatum.”41 
 

Chadwick (1955, p. 323) en Van Waarden (2009, p. 255 - 256) merken deze ontdubbeling van 

de val van Clermont op. Het betreft niet enkel een militaire ondergang, maar ook een 

religieuze. Meer nog, Sidonius lijkt hier meer belang te hechten aan de religieuze teloorgang, 

dan aan de militaire. Van Waarden verklaart dit vanuit de min of meer uitzichtloze toestand 

van Rome op militair vlak. Ook Sidonius zag deze realiteit in: “However, as I have said 

earlier, Sidonius was not a naive victim of his own conservatism. He foresaw that events were 

bound to turn out in favour of the new barbarian kingdoms.”42 Van Waarden ondersteunt deze 

stelling door erop te wijzen dat Sidonius meermaals probleemloos Eurics militaire macht 

benadrukt: “Euric’s might had grown formidable by the years 475 – 476 and Sidonius more 

than once avowed it with respect: Ep. 4.22.3 potentissimi consilia regis (see Amherdt ad loc.), 

8.3.3 rex inclitus … corda terrificat gentium transmarinarum, ‘the famous king terrifies the 

hearts of the nations across the sea’.”43 Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de religieuze 

dreiging die uitging van het Arianisme eigenlijk vanuit Sidonius’ standpunt grotendeels 

ervaren werd als een politieke dreiging. Het ambt van bisschop was een ersatz politiek ambt. 

Wanneer dit onder dreiging komt uit Ariaanse hoek, valt dus ook het laatste vervangmiddel 

voor een politieke carrière weg. Hierover later meer.  

                                                
41 Sid. Ep. 7.6, vertaald door W.B. Anderson: “But I must confess that, although the said King of the Goths is 
justly feared for his armed might, I dread less his designs against our Roman city-walls than against our 
Christian laws. So repugnant, they say, is the mention of the word “catholic” to his mouth and his heart that one 
doubts whether he is more the ruler of his nation or of his sect.” 
42 Van Waarden (2009, p. 17) 
43 Van Waarden (2009, p. 255 - 256) 
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De dreiging van het Arianisme wordt tamelijk maniëristisch voorgesteld met een 

wolfmetafoor. Het Arianisme, en meer specifiek Euric, wordt voorgesteld als een wolf die de 

(katholieke) schapen bedreigt. Sidonius is in deze metafoor de herder die zijn schapen 

probeert te beschermen. De metafoor van de priester of bisschop als herder en de gelovigen 

als kudde komt vaak voor in het christendom.44 De toevoeging van de wolf als bedreiging 

hiervoor is een logische stap. Net als de wolf een natuurlijke bedreiging vormt voor de kudde 

schapen, brengt het Arianisme/Euric onheil voor het katholicisme.  
 

 “qualiter ecclesiasticas caulas istius aetatis lupus, qui peccatis pereuntium saginatur

 animarum, clandestino morsu necdum intellecti dentis arrodat.  3. Namque hostis

 antiquus, quo facilius insultet balatibus ovium destitutarum, dormitantum prius incipit 

 cervicibus imminere pastorum.”45 
 

Van Waarden (2009, p. 239) bemerkt ook de link met de Aeneïs 9.59, waarin Turnus in een 

metafoor wordt gelijkgesteld aan een wolf en de Trojanen als schapen. Zo wordt er volgens 

Van Waarden een link gelegd tussen Euric en Turnus, en tussen de inwoners van de Auvergne 

en de Trojanen. Aangezien Sidonius en zijn publiek ongetwijfeld zeer vertrouwd waren met 

de Aeneïs, lijkt Van Waardens stelling mij aannemelijk. De christelijke metafoor is het meest 

expliciet aanwezig, maar op diepteniveau speelt de link met de Aeneïs zeker mee.  
 

Er zit naast de wolf in het vorige fragment nog een opvallende metafoor verwerkt. In een 

climactische stijging wordt Euric na de wolf onmiddellijk ook gelijkgesteld aan de duivel. 

Onder meer “hostis antiquus” (“de oude vijand”) maakt de link expliciet. Dit werd vaak 

gebruikt om naar de duivel te verwijzen en ook Sidonius zelf gebruikte deze bewoording voor 

de duivel in zijn poëzie (Sid. Carm. 16.51: “veteris … hostis”). Daarnaast zegt hij ook dat de 

wolf “gevoed wordt door de zonden van de overleden zielen” (“qui peccatis pereuntium 

saginatur animarum”). Deze eigenschap doet natuurlijk denken aan de duivel. We krijgen dus 

in stijgende lijn een uitermate negatief en dreigend beeld van het Arianisme en Euric.  
 

Wat moeten we nu concreet verwachten van de feitelijke dreiging die van Euric uitging? Van 

Waarden vermeldt in deze context Gregorius van Tours, die het Germaanse Gallië van de 6de 

eeuw n.C. bewoonde. Gregorius vertelt hoe Euric de katholieken actief vervolgde:  

                                                
44 Tooley (1964, p. 15 - 25), Graham (1991, p. 113 - 114) 
45 Sid. Ep. 7.6.2-3, vertaald door W.B. Anderson: “I feel justified in sadly reporting to you how the wolf that 
battens on the sins of perishing souls is preying on the sheepfolds of the church of this age, biting by stealth and 
as yet unnoticed. 3. For the old Enemy, in order the more easily to pounce upon the bleating undefended sheep, 
is first threatening the necks of the sleeping shepherds.” 
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 “Huius temporis et Euarix rex Gothorum, excidens Hispanum limitem, gravem in 

Galliis super christianis intulit persecutionem. Truncabat passim perversitate suae non 

consentientis, clericus carceribus subegebat, sacerdotis vero alius dabat exilio, alius 

gladio trucidabat. Nam et ipsus sacrorum templorum aditus spinis iusserat obserari, 

scilicet ut raritas ingrediendi oblivionem facerit fidei. Maxime tunc Novimpopulanae 

geminaeque Germaniae urbes ab hac tempestate depopulatae sunt. Extat hodieque et 

pro ac causa ad Basilium episcopum nobilis Sidoni ipsius epistola, quae haec ita 

loquitur. Sed persecutor non post multum tempus ultione divina percussus interiit.”46 
 

Euric wordt dus voorgesteld als een actieve christenvervolger. Wanneer Gregorius “their 

Christian faith” zegt, dienen we daaronder het katholicisme47 te verstaan. Zoals eerder gezegd 

was het Arianisme ook een christelijke stroming. Dat Gregorius Eurics daden omschrijft als 

“vervolging van christenen” (“super christianis (…) persecutionem”) maakt alleen maar 

duidelijk hoe groot de kloof was tussen het Arianisme en het katholicisme. Vanuit het 

katholieke perspectief van Gregorius worden de katholieken als de enige echte christenen 

beschouwd.  
 

Wolfram (1988, p. 193 - 200) en Van Waarden (2009, p. 229 - 230) uiten een groot 

scepticisme over deze vervolgingen door Euric. Ze erkennen dat Euric een anti-katholiek 

bewind voerde en een aantal kerkelijke instellingen trachtte onderuit te halen, maar volgens 

hen is er geen sprake van feitelijke vervolgingen. Het is opmerkelijk dat Gregorius als bron 

voor de vervolgingen Sidonius’ eerder vermelde brief (Ep. 7.6) aanhaalt. Hij is dus beïnvloed 

door het zeer negatief gekleurd beeld dat Sidonius van Euric opmaakte.  
 

De meer realistische dreiging die uitging van Euric vinden we echter ook terug in Sidonius’ 

brieven. Mathisen en Sivan (1998, p. 42) benadrukken dat Eurics aanval tegen de kerk 

voornamelijk politiek en niet zozeer religieus gedreven was:  

 

                                                
46 Greg. Tur. H.F. 2.25, vertaald door L. Thorpe: “At the same time Euric, King of the Goths, crossed the 
Spanish frontier and began a terrible persecution of the Christians in Gaul. Without more ado he cut off the 
heads of all who would not subscribe to his heretical opinions, he imprisoned the priests, and the bishops he 
either drove into exile or had executed. He ordered the doorways of the churches to be blocked with briers so 
that the very difficulty of finding one’s way in might encourage men to forget their Christian faith. It was mainly 
the district between the River Garonne and the Pyrenees and the towns of the two Aquitaines which suffered 
from this violent attack. We still possess a letter by the noble Sidonius written to Bishop Basilius about this, in 
which he gives full details. Soon afterwards the persecutor died, struck down by the vengeance of God.” 
47 Ik gebruik hier katholicisme in oppositie met Arianisme. Wat het katholicisme nu net omvatte in deze periode 
is een moeilijke kwestie, waarop ik in deze context niet dieper zal ingaan.  
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“The Gallic ecclesiastical establishment formed a virtual state within the state. This Euric 

could not tolerate. (…) The growing union between Gallo-Roman aristocrats and the 

ecclesiastical hierarchy was a clear threat to the stability of the Gothic regime. So it would 

appear that, pace Sidonius, the Arian Euric was not attacking Catholic orthodoxy per se but 

the Catholic leadership, and for essentially political rather than religious reasons.” Net als 

Sidonius bekijkt ook Euric het bisschopsambt vanuit een politieke hoek. Hij ervaart een 

dreiging in de macht die verschillende Gallo-Romeinse bisschoppen hebben binnen zijn 

Visigothische rijk. Wanneer Mathisen en Sivan het hebben over een “virtual state within the 

state”, dient dit toch genuanceerd te worden. De Germanen, die in een stamsysteem leefden, 

hadden niet echt een notie van een complexe, uitgebouwde staat. Hoewel de 5de eeuwse 

kerkstructuur grotendeels gebaseerd was op de toenmalige Romeinse staatsstructuur, valt het 

te betwijfelen of de Visigothen dit ook zo ervaarden. Hoe dan ook, ze ervaarden een politieke 

dreiging die uitging van de bisschoppen. Bisschoppen hadden dan ook reële politieke macht 

op lokaal niveau. Het is evident dat de Germaanse overwinnaars niet toelieten dat de 

overwonnen Gallo-Romeinse aristocratie dergelijke macht in handen hield. 

Concreet vormde de benoeming van bisschoppen een groot probleem. Wanneer een 

bisschopspost leeg kwam te staan, werd deze onder Eurics regime vaak niet opgevuld, en al 

zeker niet door een Gallo-Romeinse katholiek. Dat Euric vooral gebeten was op de 

bisschoppen zagen we reeds in het eerder vermelde fragment (zie de vorige pagina). Sidonius 

zegt dat hij “de nekken van de bisschoppen bedreigt” (“cervicibus imminere pastorum”) om 

daarna “het volk gemakkelijker aan te kunnen pakken” (“quo facilius insultet balatibus ovium 

destitutarum”). Deze trend om bisschopsposten vacant te laten, zien we verderop in brief 7.6 

terug. 

 “Burdigala, Petrogorii, Ruteni, Lemovices, Gabalitani, Helusani, Vasates, Convenae, 

 Auscenes, multoque iam maior numerus civitatum summis sacerdotibus ipsorum morte

 truncatus nec ullis deinceps episcopis in defunctorum officia suffectis.”48 

We krijgen een concreet beeld van de bedreiging door het Arianisme. Vooral de lange 

opsomming van verschillende steden zonder bisschop creëert een effect van uitzichtloosheid. 

Het blijkt een wijdverspreid probleem te zijn in Zuid-Gallië.  

                                                
48 Sid. Ep. 7.6.7, vertaald door W.B. Anderson: “Bordeaux, Périgeux, Rodez, Limoges, Javols, Eauze, Bazas, 
Saint-Bertrand, Auch, and a far greater number of other cities have now, by the death of the incumbents, lost 
their bishops, and no bishops have been appointed to succeed the departed.” 
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Het hoogtepunt van de wanhoop komt echter nog verder in de tekst, wanneer we de gevolgen 

zien van de leegstaande bisschopsposten.  

“Nulla in desolatis cura dioecesibus [parochiisque]. Videas in ecclesiis aut putres

 culminum lapsus aut valvarum cardinibus avulsis basilicarum aditus hispidorum 

veprium fruticibus obstructos. Ipsa, pro dolor, videas armenta non modo 

semipatentibus iacere vestibulis sed etiam herbosa viridantium altarium latera 

depasci.”49 

We zien de kerken vervallen, hun daken instorten, hun altaren met gras begroeid worden en 

hun gangen bewoond worden door vee. Dat de situatie precair was, is duidelijk. Het religieuze 

aspect van de identiteit (dat tegelijkertijd ook een ersatz politiek aspect was) stort in elkaar. 

We dienen echter de ideologisch geladen retoriek van Sidonius in ons achterhoofd te houden. 

Van Waarden (2009, p. 227 - 228) wijst er op dat we specifiek bij brief 7.6 in acht moeten 

nemen dat de ontvanger, Basilius van Aix, een fervent anti-ariaans prediker was. Uit de brief 

vernemen we onder meer dat hij beroemd was omdat hij de theologische discussie met de 

Ariaan Modaharius aanging:  

 “viderim Modaharium, civem Gothum, haereseos Arianae iacula vibrantem quo tu 

 spiritualium testimoniorum mucrone confoderis”50 

Er bestaat dus een grote mogelijkheid dat Sidonius bewust de gevolgen van het Arianisme 

ernstiger afbeeldde dan de werkelijkheid. Of het er in realiteit zo slecht voor stond, doet er in 

het kader van dit onderzoek niet toe. Sidonius geeft een uitermate negatief en hopeloos beeld 

van de toestand en de toekomst van het bisschopsambt onder Ariaans bewind.  

Opnieuw komt er een essentieel aspect van zijn identiteit onder rechtstreekse bedreiging door 

de Germaanse invasie. De Ariaanse Visigothen vormen een bedreiging voor zijn geloof en 

voor zijn nieuwe positie. Eerder werd gezegd dat het zevende boek als centraal thema de val 

van Clermont omvatte. Hieraan werd toen de ondergang van het politieke aspect van zijn 

identiteit gelinkt.  

                                                
49 Sid. Ep. 7.6.8, vertaald door W.B. Anderson: “In the desolate dioceses [and parishes] there is no one to 
exercise oversight; you can see in the churches roofs crumbling and falling or door-hinges torn away, and the 
entrances to the basilicas blocked by thickets of rough briers; sadder still, one can see cattle not only lying in the 
vestibules half-open to the sky but actually cropping the sides of grass-grown altars.” 
50 Sid. Ep. 7.6.2, vertaald door W.B. Anderson: “for I saw how, when Modaharius the Goth launched his darts of 
Arian heresy, you transfixed him with the sword of spiritual testimony” 
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Na dit gedeelte is duidelijk geworden hoe in dit boek ook het religieuze aspect van zijn 

identiteit onzeker werd. De val van Clermont en de overname van de Auvergne door de 

Visigothen betekende een ondergang  zowel voor het politieke als religieuze aspect van zijn 

identiteit. Doorheen dit gedeelte werd duidelijk dat dit religieuze aspect, namelijk zijn 

bisschopsambt, door Sidonius eigenlijk grotendeels politiek ervaren werd. Hierdoor kunnen 

we dus tevens stellen dat de val van Clermont eigenlijk de complete ondergang van zijn 

politieke identiteit vormde. Politieke ambten werden onmogelijk gemaakt. De ersatz politieke 

ambten, de bisschopsposten, kwamen tevens onder dreiging te staan. 

3 Sidonius als schrijver: het taalaspect 
 
Ook het taalaspect van Sidonius’ identiteit dient in feite in verband gebracht te worden met de 

politieke aard van de Romeinse samenleving. De Romeinse maatschappij was in grote mate 

een “performance culture”.51 Men moest zijn stand bewijzen naar de buitenwereld. Aan het 

publiek leven deelnemen en in het openbaar verschijnen waren hier vanzelfsprekend 

belangrijke elementen van. Hier past taal in de puzzel. Romeinse aristocraten en 

ambtbekleders werden geacht een verfijnde en verzorgde taal te spreken. Niet enkel een 

grammaticaal correcte taal werd van hen verwacht, maar tevens het hanteren van een 

hoogdravend, retorisch register. Van hieruit kunnen we dus begrijpen hoe taal een belangrijk 

aspect was voor Sidonius’ identiteit.  
 

Net als bij het politiek aspect bemerken we wederom een tweeledig verval: intern en extern. 

Intern zien we opnieuw een dalende interesse van de Gallo-Romeinse aristocratie om zich te 

wijden aan de letteren. Daarnaast was er ook een zichtbare achteruitgang in het 

onderwijssysteem. Extern doet zich de plotse militaire dominantie voor van de 

Germaanssprekende volkeren. Hierdoor kwam het Latijn onder druk te staan. Hoewel de 

Romeinen zeker demografisch in de meerderheid bleven, moesten ze toch plots rekening 

houden met een Germaanse dominante klasse. Vanwege de beperkte kennis van de Germanen 

met betrekking tot stadsbestuur en rechtspraak, berustten zij vaak op Romeinse adviseurs. 

Vanuit politiek standpunt was het dus zeer interessant voor Romeinen om de Germaanse taal 

van hun overheersers te leren. Dit alles leidde tot een achteruitgang van het Latijn in 

Sidonius’ visie, zowel op grammaticaal als op retorisch vlak. Taalfouten slopen in de taal, 

steeds minder aristocraten benutten het hoge retorische register. 

 

                                                
51 Wijdverspreide opvatting. Ik maakte voornamelijk gebruik van O’Sullivan (2011, p. 8) 
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Net als bij het politieke aspect van de Gallo-Romeinse identiteit wordt er hier opnieuw meer 

actieve deelname van de individuen verwacht. Romeinen werden geacht hun taal te 

onderhouden, taalfouten te vermijden en zo een verfijnde vorm van Latijn te spreken. Adams 

(2003, p. 185 - 188) maakt duidelijk dat het beheersen van de Latijnse taal een vereiste is om 

te kunnen behoren tot de Romeinse identiteit. Hij ondersteunt dit idee aan de hand van een 

fragment van Suetonius. 
 

 “Splendidum virum Graeciaeque provinciae principem, verum Latini sermonis 

ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit.”52  
 

Hier lijkt eenvoudigweg het spreken en begrijpen van de taal verwacht te worden. Anderen, 

zoals Cicero, gingen verder en verwachtten, zeker van de hogere klassen, een verfijnd 

taalgebruik.53 Met name de oppositie tussen de verfijnde taal van de stad/Rome (‘urbanitas’) 

en de boerse taal van het platteland (‘rusticitas’) speelde hierin een belangrijke rol.54  
 

Er heerste dus zeker op de hogere klassen van de Romeinse samenleving een 

maatschappelijke druk om verfijnd en correct Latijn te spreken. Deze aandacht voor taal 

bestond dus reeds in periodes waarin Rome nog zorgeloos de toengekende wereld beheerste 

en de val van Rome ondenkbaar was. Vanuit de ‘ethnolinguistic identity theory’ van Howard 

en Johnson (1987) en vanuit de culturele transitietheorie van Sussman (2000) hoeft het niet te 

verbazen dat de focus op taal in Sidonius’ tijd even groot dan wel groter was. Ten tijde van 

Cicero was er (in het westen) geen taal die een bedreiging vormde voor het Latijn. Die was er 

voor Sidonius wel. De overheersing door Germaans sprekende “barbaren” bracht in zijn visie 

het voortbestaan van het Latijn in gevaar. Daarom werd de druk op en de aandacht voor taal 

groter. Voor Sidonius was de correctheid en verfijndheid van Latijn van cruciaal belang 

binnen de Romeinse identiteit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
52 Suet. Cl. 16.2, vertaald door J.C. Rolfe: “He (i.e. Claudius) not only struck from the list of jurors a man of 
high birth, a leading citizen of the province of Greece, because he did not know Latin, but even deprived him of 
the rights of citizenship” 
53 Adams (2003, p. 185 - 186) verwijst voornamelijk naar Cicero’s Brutus en De Oratore 
54 Ramage (1961, p. 486) 
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3.1 De eloquente edelman 
 
Het belang dat Sidonius hecht aan correct taalgebruik wordt in eerste instantie duidelijk in hoe 

sommige van zijn adressaten aangesproken worden. Iemand als Montius (Ep. 1.11) wordt een 

“vir disertissime” (“zeer welbesproken man”) genoemd. Welsprekendheid is dus duidelijk een 

gerespecteerde karaktereigenschap. Dit wordt nog duidelijker in de brief aan Arbogastes (Ep. 

4.17). Arbogastes wordt geloofd omwille van de verfijnde brief die hij aan Sidonius gestuurd 

heeft. De brief wordt “litteras litteratas” (“geletterde letteren”/ “geletterde brief”) genoemd. 

Deze woordcombinatie komt meermaals voor doorheen Sidonius’ oeuvre, ook in 

tegengestelde vorm (“illitteratissimis litteris”, Ep. 4.4.10).55 Ik dien kort te wijzen op het 

opmerkelijke feit dat de Arbogastes in kwestie van Germaanse oorsprong is (“Arbogast”).56 

Als (Romeins) gouverneur van Trier slaagde hij erin om aanzienlijk hoog op te klimmen in de 

Romeinse staatsstructuur. Anderson (1965, p. 127) en MacGeorge (2002, p. 75) bemerken dat 

hij lid was van een Germaanse familie, die reeds geromaniseerd was in de 4de eeuw n.C.. 

Sidonius’ lof op de verfijnde taal van deze man kan volgens mij op twee manieren 

geïnterpreteerd worden. Ofwel toont het aan hoe de Romeinse samenleving toch min of meer 

openstond voor buitenstaanders, zolang deze zich maar aanpasten. Ofwel dienen we de brief 

te lezen met een sarcastische ondertoon en staan Sidonius’ lofprijzingen in contrast met 

Arbogastes’ afkomst. Indien het respect voor Arbogastes oprecht was, is en blijft hij toch een 

“homo novus”. Sidonius kan hem onmogelijk op dezelfde manier hebben gerespecteerd als 

een welsprekende Gallo-Romeinse aristocraat.  
 

Trachten te verklaren welk van de twee stellingen over deze brief aan Arbogastes nu net 

correct is, zou mij te ver leiden van het onderwerp van mijn thesis. Eigenlijk doet het er ook 

niet toe in de context van mijn onderzoek. Zijn de lofprijzingen oprecht, dan krijgen we te 

zien waaraan Sidonius belang hechtte op vlak van taal. Zijn de lofprijzingen sarcastisch, dan 

worden deze wel nog steeds geformuleerd alsof ze oprecht zijn. In beide gevallen kunnen we 

de brief dus probleemloos gebruiken om zijn houding ten opzichte van taal te bestuderen. 
 

Nadat Sidonius Arbogastes’ brief omschreef als “litteras litteratas”, gaat hij verder met het 

verklaren van het verfijnde karakter van de brief. Na een uitleg over de affectionele aard 

ervan en over bescheidenheid, beiden stereotiepe kenmerken van de antieke brief, komt hij bij 

het derde punt: “urbanitas”. 
                                                
55 Mathisen (1988, p. 47) bemerkt de verwijzing naar Plinius’ “illiteratas litteras” (Plin. Ep. 1.10.9) 
56 Voor deze biografische gegevens van Arbogast(es) baseerde ik mij op Anderson (1965, p. 127) en 
MacGeorge (2002, p. 75) 
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 “Tertia urbanitas, qua te ineptire facetissime allegas et Quirinalis impletus fonte 

facundiae potor Mosellae Tiberim ructas, (…). Quocirca sermonis pompa Romani, si 

qua adhuc uspiam est, Belgicis olim sive Rhenanis abolita terris in te resedit”57 
 

Arbogastes wordt dus geprezen om zijn “urbanitas”, de term die we ook onder meer zagen in 

de context van Cicero (zie pagina 39). Deze complexe term heeft geen afdoend equivalent in 

het Nederlands. Het is duidelijk dat de term afgeleid is van “urbs” / “stad”. Zoals eerder 

gezegd kenden de Romeinen een sterke tegenstelling tussen de verfijnde,  gecultiveerde 

stadswereld en het boerse platteland. Wilde men elegant zijn, dan diende men zich te richten 

op het leven in de stad. Dé stad is natuurlijk Rome en in het taalkundig gebruik van 

“urbanitas” speelt de centraliteit van Rome een grote rol. Het verfijnde Latijn is de taal van 

Rome. Andere dialecten konden als ongemanierd beschouwd worden en waren vaak een bron 

voor hoon. Hierop wordt gewezen in het bovenvermelde fragment. Hoewel Arbogastes aan de 

oevers van de Moezel woont, spreekt hij toch de taal van de Tiber. De eer die van een 

dergelijk taalgebruik uitgaat, wordt voorgesteld als een erestoet (“sermonis pompa Romani”). 

Naast het taalkundig aspect van “urbanitas” speelt ook een retorisch aspect mee. Zoals reeds 

meermaals gesteld, dient de edelman niet enkel correct en zuiver Latijn te spreken, maar ook 

stilistisch en retorisch verfijnd. Wanneer we spreken over eloquentie speelt dit retorische 

aspect vanzelfsprekend een grote rol.  
 

Ook Banniard (1992, p. 423) wijst op de eer die afkomstig is van eloquentie. Hij verwijst naar 

brief 1.11, waarin Sidonius aan het hof van keizer Majorianus beschuldigd wordt van het 

schrijven van enkele satirische geschriften. Zonder in detail te treden draait de brief er 

uiteindelijk om dat Sidonius gevraagd werd om à l’improviste metrisch correcte verzen te 

verzinnen. Het resultaat is dat hij vrijgesproken werd en veel lof en respect ontving. Spontaan 

correct metrisch kunnen dichten werd duidelijk nog steeds hoog geprezen. Waar de kracht van 

verfijnd taalgebruik naar mijn mening echter nog explicieter naar voren komt, is in brief 1.9. 

Hierin schrijft Sidonius zijn benoeming tot praefectus Urbi toe aan zijn poëtisch talent. Zijn 

lofrede op keizer Anthemius heeft hem gepromoveerd. 

  

 

                                                
57 Sid. Ep. 4.17, vertaald door W.B. Anderson: “In the third place comes your urbanity which leads you to make 
a most amusing profession of clumsiness when as a matter of fact you have drunk deep from the spring of 
Roman eloquence and, dwelling by the Moselle, you speak the true Latin of the Tiber: (…). Thus the splendour 
of the Roman speech, if it still exists anywhere, has survived in you, though it has long been whiped from the 
Belgian and Rhenic lands.” 
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 “Igitur cum ad praefecturam sub ope Christi stili occassione pervenerim, iuberis 

scilicet pro potestate cinctuti undique omnium laudum convasatis ad astra portare, si 

 placeo, eloquentiam, si displiceo, felicitatem.”58 
 

Het respect voor verfijnd taalgebruik wordt dus gelinkt aan politieke prestige. Hier zien we 

ook onmiddellijk hoe taal verbonden is aan het politieke aspect van Sidonius’ identiteit. Dat 

hij zelf zijn benoeming tot stadsprefect toeschrijft aan zijn verfijnde, eloquente taal bewijst 

hoezeer Sidonius past in de visie van de “performance culture”. Aristocraten verwerven lof en 

respect door zich te bewijzen op retorisch vlak. 
 

Een laatste brief die ik wil aanhalen in deze context toont ons hoe Sidonius politieke 

verwezenlijkingen en elegante taal op een gelijk niveau plaatst, namelijk brief 2.10. Hier 

noemt hij het verfijnd taalgebruik van de hogere klassen “nobilium sermonum purpurae” 

(“het purper van de edele gesprekken”). De verwijzing naar purper geeft het geheel een 

politieke bijklank. Purper is de kleur die door de hoge magistraten en de keizer gedragen 

wordt. Door correct taalgebruik hiermee te benoemen, verleent hij beiden een gelijk niveau 

van respect. Tegelijkertijd is het respect van het ene onlosmakelijk verbonden aan het respect 

van het andere. Verfijnd taalgebruik is een groot voordeel in de Romeinse politieke carrière.   
 

Dit taalkundige aspect is in Romeinse context vanzelfsprekend verbonden aan literatuur. 

Welsprekendheid is nauw verbonden met belezenheid, zeker wanneer een hoog retorisch 

register verwacht wordt. Tevens in brief 2.10 zien we hoe Hesperius geëerd wordt omwille 

van zijn liefde voor literatuur. 
  

 “Amo in te quod litteras amas et usquequaque praeconiis cumulatissimis excolere

 contendo tantae diligentiae generositatem”59 
 

De nauwe verbintenis tussen verfijnde taal en literatuur is evident. Literatuur, vanuit antiek 

standpunt meer specifiek retoriek, wordt beschouwd als de ultieme uiting van elegante taal. 

Dat Sidonius in staat was om correcte hexameters geïmproviseerd uit zijn mouw te schudden, 

leverde hem groot respect op. Zoals reeds in de inleiding van dit deel gezegd, vergde dit 

aspect van de identiteit opnieuw heel wat inspanning van de individuen.  
                                                
58 Sid. Ep. 1.9, vertaald W.B. Anderson: “So since I have, with Christ’s help, been promoted to the Prefectship 
by the timely use of my pen, you must know that you are commanded by ministerial authority to heap together 
all the praises in the world, and to exalt to the skies my eloquence if you are pleased with my work, my good 
fortune if you are dissatisfied with it.” 
59 Sid. Ep. 2.10, vertaald door W.B. Anderson: “What I love in you is that you are a lover of letters, and I strive 
everywhere to glorify with the most profuse acclamations the noble spirit of your great industry.” 
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De aristocraten moesten hun taal onderhouden en moesten een klassieke variant nastreven. 

Net zoals Sidonius’ aansporingen een politieke carrière na te streven, vinden we ook 

aanmoedigingen om de Latijnse taal te blijven verzorgen. Op dit vlak is Syagrius een 

opmerkelijke adressaat van Sidonius. We kwamen hem eerder tegen als de jonge aristocraat 

die aangemoedigd werd een publiek ambt te verwerven (Ep. 8.8, zie pagina’s 18 – 20). 

Tegelijkertijd is ook de aanmoediging om Latijn te onderhouden terug te vinden in brief 5.5. 
 

 “Restat hoc unum, vir, facetissime, ut nihilo segnius, vel cum vacabit, aliquid lectioni

 operis impendas custodiasque hoc, prout es elegantissimus, temperamentum, ut ista 

 tibi lingua teneatur, ne ridearis, illa exerceatur, ut rideas.”60 
 

Specifiek betreft het Syagrius die, uit politieke overwegingen, Bourgondisch heeft geleerd. 

Sidonius maakt hier geen probleem van, zolang hij zijn Latijn maar blijft onderhouden. De 

actieve inspanning die verwacht wordt, zit vervat in dit fragment. Als hij vrije tijd heeft (“vel 

cum vacabit”), moet hij daarvan toch wel een deel besteden aan Latijnse lectuur (“aliquid 

lectioni operis”). Opmerkelijk is dat taal voornamelijk nog via het lezen onderhouden moet 

worden. Eerder zagen we reeds hoe reizen na de val van het Romeinse Rijk aanzienlijk 

moeilijker en gevaarlijker werd. Rechtstreeks contact tussen aristocraten werd zeldzamer, 

waardoor hun taal niet meer echt mondeling onderhouden kon worden. Ook de gelegenheid 

om, in overeenkomst met de “performance culture”, verfijnde taal publiekelijk tentoon te 

spreiden, was onmogelijk gemaakt.  

 

3.2 De ondergang van de taal door barbarismen 
 
Wat Sidonius beschouwt als de ondergang van Latijn61 is voornamelijk te wijten aan diegenen 

die Latijn spreken. Fouten tegen een taal worden vanzelfsprekend gemaakt door wie de taal 

spreekt. Sidonius richt zich vooral tegen de aristocraten. Het is geen probleem dat “het plebs” 

een ruwe en boerse taalvariant spreekt. Dit is immers altijd zo geweest en vormt net een 

cruciaal differentiatie-element. 

 

                                                
60 Sid. Ep. 5.5.4, vertaald door W.B. Anderson: “Only one thing remains, most clever of men: continue with 
undiminished zeal, even in your hours of ease, to devote some attention to reading; and, like the man of 
refinement that you are, observe a just balance between two languages: retain your grasp of Latin, lest you be 
laughed at, and practise the other, in order to have the laugh of them.” 
61 Het thema van het verval van Latijn is veelvuldig bestudeerd bij Sidonius. Ik maakte voornamelijk gebruik 
van Chadwick (1955), Mathisen (1988), Banniard (1992) en Auerbach (1993) 
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Gallo-Romeinse aristocraten trachtten zich immers niet enkel te onderscheiden van de 

Germanen, maar ook van de Romeinen van lagere klassen. Latijn spreken was een middel om 

zich te differentiëren van de “barbaar” die de taal niet sprak. Verfijnd Latijn spreken was een 

middel om zich te differentiëren van het lage, ongecultiveerde volk. Voor Sidonius lag het 

probleem van taal voornamelijk daarin. Steeds minder aristocraten slaagden erin een verfijnde 

taalvariant te hanteren, waardoor dit distinctief element tussen laag en hoog verdween. In het 

onderstaand fragment zien we deze groeiende massa van mensen die Latijn niet meer perfect 

onder de knie hebben. 
 

“Illud appone, quod tantum increbruit multitudo desidiosorum ut, nisi vel paucissimi

 quique meram linguae Latiaris proprietatem de trivialium barbarismorum robigine 

vindicaveritis, eam brevi abolitam defleamus interemptamque: sic omnes nobilium 

sermonum purpurae per incuriam vulgi decolorabuntur.”62 
 

We krijgen een somber vooruitzicht gepresenteerd: de absolute ondergang van Latijn 

(“abolitam defleamus interemptamque”). In zekere zin zijn de schuldigen hiervan diezelfden 

die ook verantwoordelijk waren voor de ondergang van de politieke identiteit: de 

gemakzuchtige aristocraten. Zij die geen moeite wilden doen om politieke ambten na te 

streven, willen nu geen inspanning leveren om de taal te onderhouden. Deze gemakzucht zit 

vervat in “multitudo desidiosorum”. We kunnen ook suggereren dat deze verminderde 

inspanning rechtstreeks te maken heeft met het verdwijnen van het politieke aspect. Waarom 

zou iemand zich nog inspannen om een verfijnd, retorisch register te hanteren, nu de politieke 

ambten onmogelijk gemaakt waren? Het puur praktisch nut van eloquentie, namelijk het 

voordeel dat het bood voor een politieke carrière, was weggevallen. Enkel het ideologische 

aspect bleef nog over: Sidonius zag in de eloquentie van het Latijn een laatste mogelijkheid 

om de Romeinse glorie ietwat in stand te houden. 
 

Naast de gemakzuchtige aristocraten zien we opnieuw een andere schuldige opduiken, hoewel 

in bovenstaand fragment eerder impliciet. Het is opmerkelijk dat Sidonius consequent naar 

taalfouten verwijst als “barbarismen” (Ep. 2.10, 4.17, 5.5, 9.3 en 9.11). Andere termen, zoals 

“soloecismus” (i.e. solecisme), worden niet gebruikt om naar taalfouten te verwijzen.  

                                                
62 Sid. Ep. 2.10.1, vertaald door W.B. Anderson: “Consider too that the mob of sluggards has so grown in 
numbers that unless there are at least a modest few like yourself to defend the exact use of the language of 
Latium from the rust of vulgar barbarisms, we shall in a short time be lamenting its extinction and annihilation, 
so sadly will all the bright ornaments of noble expression be dulled by the slovenliness of the mob.” 
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Barbarismen en solecismen betreffen natuurlijk twee verschillende taalfouten en zijn dus geen 

synoniemen. We kunnen niet stellen dat Sidonius telkens kon kiezen tussen de twee woorden 

om hetzelfde te zeggen. Het is echter wel opvallend dat hij consequent voor dezelfde taalfout 

kiest om commentaar op te geven. Bij zijn tijd- en regiogenoot Claudianus Mamertus duiken 

solecismen wel op als evenwaardige taalfouten, naast barbarismen. 
 

“Video enim os Romanum non modo neglegentiae, sed pudore esse Romanis, 

grammaticam uti quandam barbaram barbarismi et soloecismi pugno et calce 

propelli.”63 

  

Sidonius lijkt dus toch een bewuste keuze te maken om enkel de klemtoon te leggen op 

barbarismen en geen andere taalfouten te vermelden. Zo spelen de barbaren opnieuw een 

opvallende rol in de context van de ondergang van een identiteitsaspect.  
 

Het is niet moeilijk te begrijpen op welke manier de Germanen een impact hadden op de taal. 

Aangezien de dominante klasse plots bestond uit mannen die een heel andere taal spraken, 

zagen sommige Gallo-Romeinen de noodzaak om een Germaanse taal te leren, zij het uit 

politieke dan wel economische redenen. Zoals we reeds bij Syagrius zagen, maakte Sidonius 

niet zo zeer een probleem van het leren van een Germaanse taal zelf. Hoewel zijn eigen 

walging voor de Germaanse talen overduidelijk is, neemt hij het geen enkele aristocraat 

kwalijk Bourgondisch of Gothisch te leren. Het gevaar schuilt er echter in dat wanneer deze 

personen te vaak in Germaanse kringen vertoeven, hun Latijn hieronder zal lijden. Deze 

gedachte zit duidelijk vervat in de volgende zin: 
 

 “sic barbarorum familiaris, quod tamen nescius barbarismorum”64 
 

Deze zin bekijkt het fenomeen vanuit een positief perspectief. Arbogastes, de man in kwestie, 

wordt geloofd omdat hij, ondanks zijn contact met barbaren en ondanks zijn eigen Germaanse 

afkomst, zich toch niet schuldig maakt aan barbarismen. Dat de situatie vanuit een positief 

perspectief bekeken wordt, verandert er echter niets aan dat barbaren en barbarismen expliciet 

aan elkaar gelinkt worden.  

 

                                                
63 Claud. Mamert., Ep. 2, Ad Sapaudum, vertaald door M. Gerth: “Denn ich sehe, das die römische Sprache den 
Römern nicht nur zu umständlich, sondern sogar peinlich ist, dass die Grammatik wie irgendeine Barbarin mit 
Schlägen und Tritten eines Barbarismus und Soloezismus abgewehrt wird, (…)” 
64 Sid. Ep. 4.17.1, vertaald door W.B. Anderson: “you are intimate with the barbarians but are innocent of 
barbarisms.” 
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4 Voorlopige conclusie 
 
Bij de conclusie van dit hoofdstuk wil ik eerst en vooral terugkeren naar de titel van dit 

hoofdstuk: “in de voetsporen van een verdwijnende cultuur”. Deze bewerking van een 

fragment uit Sidonius (zie voetnoot 10) geeft naar mijn mening de sfeer die Sidonius’ brieven 

oproepen goed weer. We zien hoe zijn culturele identiteit stap voor stap onhoudbaar wordt. 

De elementen waar hij groot belang aan hecht, worden een voor een onmogelijk of in elk 

geval toch bedreigd door de ontwikkelingen van zijn tijd. Beperkt door de omvang van deze 

verhandeling, zag ik mij genoodzaakt de focus te leggen op de drie, naar mijn mening, meest 

essentiële elementen in Sidonius’ identiteitsvoorstelling. Er zijn echter nog vele andere 

identiteitsvormende elementen duidelijk aanwezig in Sidonius’ corpus.  
 

Voor mijn keuze van de drie meest essentiële eigenschappen van Sidonius’ identiteit, 

baseerde ik mij op Sidonius’ meest bekende hoedanigheden: de politicus, de bisschop en de 

schrijver. Hoewel ik om praktische redenen de drie aspecten verdeeld heb over drie 

hoofdstukken, behoren ze eigenlijk onafscheidelijk tot een enkele identiteit. Sidonius is een 

Romeins staatsman pur sang. Vanzelfsprekend speelt het politieke aspect een grote rol. 

Wanneer de politieke ambten naar het einde van het Romeinse Rijk echter onmogelijk 

gemaakt werden, keerde hij zich tot het bisschopsambt. Het werd duidelijk dat Sidonius dit 

voornamelijk als een voortzetting van zijn politieke carrière beschouwde. Grote interesse voor 

theologische kwesties lijkt Sidonius niet te hebben. Taal en retoriek dienen opgevat te worden 

als de ondersteuning van deze politieke identiteit. Van gerespecteerde Romeinen werd 

verwacht dat ze een hoogstaande en verfijnde taal spraken. De drie aspecten zijn dus 

vervlochten in Sidonius’ Romeinse identiteit.  
 

Op deze drie vlakken krijgen we op het eerste zicht geen positief beeld gepresenteerd. We 

zien Sidonius’ verwoede pogingen om deze identiteitsaspecten te redden. Dit uit zich 

voornamelijk in aansporingen gericht tot andere leden van de aristocratie. Hij probeert 

anderen zijn identiteitsvisie op te leggen. Uit de vaststelling dat Sidonius dergelijke 

aansporingsbrieven moest schrijven, kunnen we echter opmaken dat dit identiteitsbeeld 

absoluut niet door alle aristocraten gedeeld werd. Reeds in de jaren voor de val van het 

Romeinse Rijk bestond er een daling in politieke ambitie. De onvermijdbare evolutie van taal 

(in Sidonius’ visie het verval van taal) krijgt meer en meer vat op de hogere klassen. 
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In de manier waarop Sidonius deze ondergang van zijn culturele identiteit vormgeeft, spelen 

de Germanen/barbaren een grote rol. Van centraal belang is het zevende boek dat met de val 

van Clermont ook meteen de overgang van een Romeins naar een Germaans Rijk weergeeft 

vanuit Sidonius’ perspectief. Deze overgang brengt heel wat moeilijkheden mee voor de 

essentiële elementen van Sidonius’ identiteit. Romeinse politieke ambten nastreven, is 

onmogelijk geworden. De katholieke kerk werd bedreigd door de, in Sidonius’ voorstelling 

duivelse, Ariaanse overheersers. De contacten met barbaren hebben een negatieve invloed op 

de kwaliteit van de eigen Latijnse taal. Wanneer al deze voor hem essentiële elementen 

moeilijk of onmogelijk worden, waarheen kon Sidonius zich dan nog richten?  
 

In het volgende hoofdstuk wil ik dieper ingaan op taal en literatuur in zijn identificatie. Ik zal 

trachten aan te tonen dat er wel degelijk nog een sprankeltje hoop overblijft voor de Romeinse 

identiteit. Hoewel uit het voorgaande deel een voelende dreiging sprak over het taalaspect van 

de identiteit, is er toch een onmiskenbare grote kracht van taal aanwezig in het briefcorpus. Ik 

zal bekijken op welke manier taal kon bijdragen aan het voortbestaan van de Romeinse 

identiteit in Gallië en of het daarin slaagde.  

 

Hoofdstuk 3: het voortbestaan van de Romeinse identiteit 
 
In het vorige deel werd duidelijk hoe Sidonius’ identiteit stap per stap onmogelijk werd. We 

zagen ook hoe innovatief Sidonius was in zijn pogingen om die identiteit in stand te houden. 

Politieke carrière was voor hem een essentieel onderdeel van de Romeinse identiteit. Wanneer 

de politieke ambten echter onmogelijk gemaakt werden keerde hij zich tot de kerk. Hij zag in 

het bisschopsambt een mogelijkheid om zijn politieke carrière voort te zetten. Hier was echter 

eveneens geen rooskleurige toekomst voor de Romeinse aristocratie weggelegd. De 

Visigothen ervaarden de politieke dreiging die uitging van de Gallo-Romeinse bisschoppen. 

Net als de politieke ambten werden de episcopaten onmogelijk gemaakt voor de meeste 

Gallo-Romeinen. Waarheen kon Sidonius vervolgens keren om de eer van de Romeinse 

identiteit in stand te houden? Het Romeinse Rijk was gevallen. De Visigothen zwaaiden de 

plak. De prestigieuze gebouwen, de kerk uit een vorig fragment (zie pagina 37), stonden op 

instorten. Een materieel symbool voor de precaire realiteit waarin Rome zich bevond.  
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Uit al het voorgaande spreekt een grote hopeloosheid. De Romeinse identiteit lijkt ten onder 

te gaan samen met het Rijk. Dit is echter niet de boodschap die Sidonius tracht over te 

brengen doorheen zijn briefcorpus. Ondanks de verbittering en de droefenis over de 

ondergang van de Romeinse cultuur - die we duidelijk lazen in de talrijke fragmenten – 

kunnen we in zijn brieven toch een positieve noot lezen. Een sprankeltje hoop voor de 

toekomst van de Romeinse identiteit. Continuïteit wordt mogelijk gemaakt door zich volledig 

te richten op literatuur en het intellect. In dit laatste hoofdstuk bekijk ik hoe Sidonius 

literatuur aanhaalde als laatste redding van de Romeinse identiteit. We zagen reeds eerder dat 

taal en literatuur altijd al een grote rol speelden in de Romeinse aristocratische identiteit. Door 

het wegvallen van verschillende essentiële elementen werd de rol van literatuur echter 

aanzienlijk groter.  

 

1 De hoop op continuïteit doorheen Sidonius’ briefcorpus 
 
In het vorige deel van deze thesis kregen we een heel negatief toekomstbeeld door Sidonius 

voorgeschoteld. Het is noodzakelijk om eerst en vooral te tonen op welke manier hij nu net de 

hoop op continuïteit suggereert. Eerder werd gewezen op de duidelijke link tussen Sidonius’ 

oeuvre en dat van Plinius (zie pagina’s 26 - 27). Voornamelijk op vlak van structuur en 

thematiek zijn er opvallende gelijkenissen te vinden. In enkele van deze vormelijke en 

thematische overeenkomsten is Sidonius’ hoopvolle visie op continuïteit terug te vinden.  
 

Eerst en vooral wijs ik op Sidonius’ literaire spel met de namen van zijn ontvangers, net als 

ook Plinius dit deed. Hoofdzakelijk de ontvangers van Plinius’ eerste en laatste brief zijn 

opvallend thematisch: Clarus en Fuscus. Plinius laat zijn briefcollectie aanvangen in het 

licht/zonsopgang (“clarus”) en eindigt in de duisternis/zonsondergang (“fuscus”). Deze 

opvallende literaire ordening van brieven nodigt de lezer uit om ook op andere plaatsen in de 

briefcollectie op zoek te gaan naar literair-thematisch gerangschikte brieven. Volgens Gibson 

(2013) hoeft er geen twijfel over te bestaan dat Sidonius zich bewust op deze literaire 

ordening van brieven baseerde. Wanneer we naar de ontvangers van zijn eerste brief en zijn 

laatste brief kijken, bemerken we een opvallende verwijzing naar Plinius: Constantius en 

Firminus. Dat de namen met dezelfde letters beginnen als bij Plinius, lijkt misschien niet echt 

veelzeggend. We dienen echter in het achterhoofd te houden dat Sidonius zich reeds in zijn 

allereerste brief expliciet in Plinius’ traditie plaatst en dit meermaals doorheen zijn 

briefcorpus benadrukt. We kunnen dus wel met zekerheid zeggen dat het hier niet om een 

toevallige overeenkomst gaat, maar dat Sidonius bewust de link legt met Plinius.  
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Sidonius maakt zijn opzet expliciet door in zijn laatste brief (dus gericht aan Firminus) 

Constantius nog eens in herinnering te brengen.  
 

 “Si recordaris, domine fili, hoc mihi iniunxeras, ut hic nonus libellus peculiariter tibi

 dicatus ceteris octo copularetur, quos ad Constantium scripsi (…).”65 
 

Na het lezen van 146 brieven is het normaal dat de lezer zich niet meer herinnert wie de 

ontvanger van de eerste brief was. Sidonius brengt Constantius echter terug in onze gedachten 

in de allerlaatste brief, waardoor de connectie tussen de twee nog duidelijker wordt.  
 

Wat wilt deze gelijkenis echter zeggen? Welke boodschap brengt Sidonius tot uiting in dit 

spel met namen? Bij Plinius werd er een literaire boog gecreëerd die van ochtend naar avond 

liep, van licht naar donker. Ook bij Sidonius dragen de namen een symbolische en 

thematische betekenis in zich. De naam “Constantius” kan gelinkt worden aan onder meer het 

werkwoord “constare” (“stilstaan, niet wijken of wankelen, standhouden, volharden”) of het 

zelfstandig naamwoord “constantia” (“vastheid, kalmte, continuïteit, onveranderlijkheid”).66 

Bij “Firminus” is de connectie met het bijvoeglijk naamwoord “firmus” (“stevig, sterk, 

duurzaam, in staat weerstand te bieden”) dan weer duidelijk. De namen van Sidonius’ eerste 

en van zijn laatste ontvanger creëren dus een beeld van standvastigheid en continuïteit. 

Sidonius’ hele briefcorpus, waarin belangrijke thema’s ongetwijfeld hopeloosheid en de 

ondergang van de Romeinse cultuur zijn, wordt dus omarmd door het thema van 

standvastigheid aan begin en einde. Er lijkt wel degelijk nog hoop te bestaan voor de 

Romeinse identiteit, in tegenstelling tot wat we doorheen het corpus misschien verwachten. 
 

Plinius’ spel met licht, duisternis en de seizoenen wordt eveneens door Sidonius 

overgenomen. Plinius beëindigt zijn briefcorpus in volledige duisternis, in de winter (“hieme”, 

Plin. Ep. 9.40) en de nacht (“nocte”, Plin. Ep. 9.40). Daarmee is zijn cirkel van licht naar 

donker mooi afgesloten. Sidonius legt ook hier de connectie naar Plinius, door net als hem in 

te spelen op deze thematiek. Hij situeert zijn laatste brief op eenzelfde manier in de winter.  

 

                                                
65 Sid. Ap., Ep. 9.16.1, vertaald door W.B. Anderson: “If you remember, my Lord and Son, you had urged that 
this ninth book specially dedicated to you should be added to the other eight, which I had inscribed to 
Constantius.” 
66 Voor de vertalingen van deze woorden maakte ik gebruik van het woordenboek Latijn/Nederlands van 
Pinkster (1998) 
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 “tempore hiberno nil retardatus, quin actutum iussa complerem, licet antiquarium

 moraretur insiccabilis gelu pagina et calamo durior gutta, quam iudicasses 

imprimentibus digitis non fluere sed frangi.”67 
 

Op verzoek van Firminus werkt Sidonius aan de uitgave van zijn negende boek van brieven. 

Dit werk wordt echter bemoeilijkt door de koude. De connectie tussen winter en negativisme 

lijkt vanzelfsprekend. Duisternis, koude, sneeuw; dit alles draagt niet echt bij tot vrolijkheid. 

Toch vinden we een dergelijk negativisme niet bij Sidonius. Hij laat zich niet klein krijgen 

door de winter. Zijn werk wordt vertraagd (“moraretur”), maar hij laat zich niet hinderen (“nil 

retardatus”). In de volgende zinnen blikt Sidonius vooruit naar de lentemaanden. 
 

 “Sic quoque tamen compotem officii prius agere curavi, quam duodecimum nostrum,

 quem Numae mensem vos nuncupatis, Favonius flatu teporo pluviisque natalibus

 maritaret.”68 
 

Waar Plinius in volledige duisternis eindigt, verlicht Sidonius deze duisternis door de 

vooruitblik naar de lente. Zijn corpus eindigt dan misschien in de winter, hij geeft aan dat er 

na elke winter een lente op komst is. De koude die hij nu moet trotseren, zal opgevolgd 

worden door een warme wind (“flatu teporo”). Deze passage kan gelezen worden als een 

metafoor voor Sidonius’ visie op de toekomst. De Romeinse cultuur (en identiteit) bevinden 

zich in duisternis. Doorheen zijn hele oeuvre (en doorheen het vorige deel van mijn thesis) 

zien we hoe Sidonius’ wereld geleidelijk aan instort. Toch is er hoop voor de toekomst, tot 

uiting gebracht in de komst van de lente. In deze context dient ook Sidonius’ houding ten 

opzichte van de winter opgemerkt te worden. Hij houdt stand, hij  laat zich niet doen door de 

moeilijkheden die de winter met zich meebrengt. Dit is exact wat Sidonius ook doet op vlak 

van de Romeinse identiteit. De problemen die zijn tijd met zich meebrengen, gaat Sidonius 

met opgeheven hoofd te lijf. Hij vervalt niet in moedeloosheid doordat de Romeinse identiteit 

stap per stap onmogelijk gemaakt wordt, maar zoekt actief naar manieren om die identiteit in 

stand te houden.  

                                                
67 Sid. Ap., Ep. 9.16.2, vertaald door W.B. Anderson: “nor did I let the wintry season hinder me from at once 
carrying out your orders, although the amanuensis was delayed by the cold which prevented the page from 
drying and the ink-drops freezing harder than the pen, so that you might have thought them to be not flowing but 
breaking into pieces when his fingers pressed the nib.” 
68 Sid. Ap., Ep. 9.14.2, vertaald door W.B. Anderson: “But even so, I strove to fulfil my obligation before the 
west wind with its warm breath and native rains should arrive to fertilise the month that we reckon the twelfth 
(i.e. february) and you call Numa’s month.” 
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Gibson (2013, p. 354) verbindt deze wintermetafoor met het eerder vermelde naamspel: 

“Sidonius resists a rhetoric of terminal decay in the midst of a crisis where the resort to such 

talk would have been all too easy. Indeed, talk of the continuation of the year and the onward 

march of the seasons is highly appropriate in a collection whose opening and closing 

addressees emphasize notions of constancy and stability in their very names.” 
 

Dat Sidonius zich bewust in Plinius’ traditie plaatst door deze gelijkenissen, maar dan toch 

opvallend van hem afwijkt door de vooruitblik naar de lente, is naar mijn mening 

veelzeggend. Sidonius volgt Plinius dan wel na, hij neemt zijn voorbeeld niet blindelings 

over. Hij gebruikt het thema van de winter en duisternis en geeft er een eigen invulling aan. 

Deze toevoeging valt hierdoor des te meer op. Het beeld van de winter wordt opgeklaard door 

de verwachting van de lente. Hoopvol positivisme domineert Sidonius’ laatste brief. 
 

Waar valt de hoop voor een Romeinse toekomst dan te vinden? Zoals eerder gezegd, lijken er 

niet veel mogelijkheden meer over te blijven om de Romeinse identiteit te redden. Eerder 

werd reeds gewezen op een ander opvallend formeel verschil tussen Sidonius’ en Plinius’ 

briefcollectie: Sidonius’ keuze om het tiende boek, met keizerlijke correspondentie, weg te 

laten (zie pagina’s 26 - 27). Gibson (2013, p. 355) wees erop dat Sidonius hiermee duidelijk 

maakte dat hij geen tiende boek kon toevoegen, omdat er geen keizerlijke of politieke 

correspondentie meer mogelijk was. Gibson leest hierin een lichte domper op het positivisme 

dat Sidonius gecreëerd had in zijn laatste brief, door de toevoeging van de lente. Ik houd er 

een andere visie op na. Sidonius eindigt naar mijn mening wel degelijk met een positieve 

noot. Er is hoop voor de Romeinse identiteit, ook na de val van Rome. Het weglaten van het 

tiende boek maakt enkel duidelijk dat deze hoop zich niet op politiek vlak situeert. Politieke 

ambten en carrière, hoewel ooit zo essentieel in de Romeinse identiteitsvorming, waren niet 

meer toegankelijk. Bijgevolg was de toevoeging van een boek met politieke correspondentie 

ook niet meer mogelijk. De toekomst en de continuïteit van de Romeinse identiteit moest 

elders gezocht worden.  

 
2 Van een reële naar een ideële identiteit 
 
In de realiteit waren de Romeinen verloren. Het Romeinse Rijk had militair geen stand 

kunnen houden tegen de Germanen. Het politieke systeem was onderuit gehaald. De Gallo-

Romeinse aristocraten waren onderworpen aan een Germaans koninkrijk. Het is niet evident 

om in een dergelijke situatie de Romeinse identiteit in stand te houden. Deze identiteit heeft 

immers altijd zeer sterk gesteund op een gevoel van superioriteit.  
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Het is moeilijk om een dergelijke visie overeind te houden in een realiteit waarin de 

Romeinse superioriteit helemaal onderuit was gehaald. Een oplossing die Sidonius en 

verschillende andere aristocraten benutten, was de vlucht weg van deze realiteit. Hiermee 

bedoel ik niet dat men de realiteit niet onder ogen zag. Ik heb eerder in deze thesis reeds 

vermeld dat Sidonius er geen schroom voor voelde om toe te geven dat de Germanen militair 

wel degelijk sterker waren. Ze keerden zich weg van de realiteit in de zin dat hun vroegere 

identiteit in de nieuwe (Germaanse) realiteit niet meer mogelijk was. Ze konden geen 

Romeinse politieke ambten meer verwerven. Ze konden zich niet meer beroemen op de 

onoverwinnelijke Romeinse militaire macht. Contacten met andere aristocraten werden 

eveneens aanzienlijk bemoeilijkt door de gevaren van het reizen.  
 

Aangezien de vroegere reële identiteit niet meer mogelijk was, moest men op andere plaatsen 

zoeken naar een manier om hun identiteit te bewaren. De vlucht weg van de realiteit leidde 

Sidonius naar de geest, het intellect en de literatuur. Hij ontkende de feitelijke realiteit niet, 

maar negeerde die in zekere zin. De Romeinse identiteit kon bewaard worden in de breinen en 

de harten van de groepsleden van deze identiteit. Vandaar mijn keuze voor de benaming van 

een “ideële” identiteit. Ik heb lang gedacht over het correcte woord om dit concept te 

omschrijven. Met “ideëel” ben ik nog niet volledig tevreden. Naar mijn mening ligt de nadruk 

bij dit woord nog te veel op het imaginaire karakter ervan. Alsof de nieuwe Romeinse 

identiteit een verzinsel was, ontsproten aan de breinen van mannen als Sidonius. Dit is niet 

het geval. Het grote verschil echter met de vroegere (“reële”) identiteit is het wegvallen van 

het materiële en tastbare aspect ervan. Men kon niet meer steunen op politieke ambten en 

vaak ook niet meer op bezit (Sidonius werd na de val van Clermont tijdelijk verbannen en 

verloor het grootste deel van zijn bezit). Voor de nieuwe identiteit moest men zich louter 

richten op het verstand, op het ontastbare, op ideeën, die daarom evenwel niet minder echt 

zijn. In de volgende delen zal ik trachten duidelijk te maken wat ik nu net bedoel met deze 

complexe, abstracte nieuwe identiteit. 

 
2.1 De kracht van literatuur en het intellect 
 
De kracht van het intellect, de mogelijkheid om in de geest de realiteit te overstijgen, zit naar 

mijn mening prachtig vervat in de volgende zin van Sidonius’ hand: 
 

 “numquam me toleraturum animi servitutem”69 

                                                
69 Sid. Ap., Ep. 7.18.3 
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Ik zal nooit slavernij van de geest accepteren. Deze zin heeft in zijn context te maken met 

satire. Sidonius had doorheen zijn leven heel wat verwijten gekregen een te scherpe tong te 

hebben. Hiermee dient hij de criticasters van weerwoord en maakt duidelijk dat hij zich nooit 

zal laten intomen.   
 

Ik wil deze zin echter bekijken vanuit een ander perspectief. Hij toont immers perfect aan wat 

ik net bedoelde met een “ideële realiteit”. De Germaanse dominantie werd door verschillende 

Romeinen aangevoeld als een vorm van slavernij en onderdanigheid. Ze waren onderworpen 

aan de macht van een volk dat ze ten zeerste verachtten. Over Sidonius’ geest zullen ze echter 

nooit meester zijn. In deze context is het eveneens interessant om te vermelden dat deze brief 

gericht is aan Constantius, dezelfde aan wie ook de openingsbrief gericht was. De thematiek 

van de continuïteit van de Romeinse identiteit wordt opgeroepen.  
 

Een eerste aspect dat meespeelt in deze groeiende aandacht voor de geest en het intellect is 

het stijgend belang van literatuur. Eerder zagen we reeds dat literatuur altijd al een essentieel 

onderdeel vormde van de Romeinse aristocratische identiteit. Belezenheid en retorische 

verfijndheid werden verwacht van de leden van de hogere klassen. Door het wegvallen van 

andere essentiële elementen steeg de waarde van literatuur echter nog hoger in de 

identiteitsvorming. In de volgende woorden geeft Mathisen (1993, p. 105) dit toenemend 

belang van literatuur weer: “Aristocrats were compelled to reconsider the criteria upon which 

their acceptability in Gallo-Roman aristocratic circles was to be based, and to look for new 

ways in which aristocratic unity could be manifested. (…) Aristocratic status became even 

more dependent on the sense of unity and elitism which came from an appreciation of 

classical literary culture which Gallo-Roman aristocrats shared with each other.” Mathisen 

beklemtoont dus het verlies van bepaalde kernaspecten van de Romeinse identiteit, wat ik in 

mijn vorig hoofdstuk behandeld heb. Dit verlies werd door de aristocratie gecompenseerd 

door onder andere meer belang te hechten aan literatuur.70  
 

Dat literatuur werd ervaren als een manier om het verlies van andere identiteitsaspecten op te 

vangen, kunnen we onder meer opmaken uit het volgende fragment. 
 

“qui te docente formati institutique iam sinu in medio sic gentis invictae, quod tamen

 alienae, natalium vetustorum signa retinebunt: nam iam remotis gradibus dignitatum,

                                                
70 Mathisen (1993, p. 105) 
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 per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac 

nobilitatis indicium litteras nosse.”71 
 

Het wegvallen van de politieke ambten werd reeds uitvoerig besproken. Dit fragment toont 

aan hoe literatuur deze leemte kon opvullen. Belezenheid zal in de toekomst het enige middel 

(“solum … indicium”) zijn voor de aristocraten om zich te onderscheiden. Tegelijkertijd 

thematiseert dit fragment de eerder genoemde oppositie tussen realiteit en de ideële identiteit. 

Zoals eerder gezegd ontkent Sidonius de realiteit niet. Ook hier erkent hij dat hij zich te 

midden van de Germanen bevindt (“sinu in medio gentis … alienae”) en dat deze bovendien 

militair superieur zijn (“invictae”).  Door de focus op een ontastbare, intellectuele realiteit kan 

de feitelijke realiteit overstegen worden.  
 

Uit het fragment spreekt tevens de elitaire aard van de aristocratie. Literatuur en retoriek werd 

in de Romeinse identificatie al eeuwen gebruikt als een middel om zich te onderscheiden. 

Hogere klassen gebruikten het om zich te distantiëren van lagere klassen. In de zin “per quas 

… discerni” zit deze gedachte duidelijk vervat. Dit brengt in herinnering dat de Romeinse 

aristocratische identiteitsvorming niet enkel gericht was op differentiatie ten opzichte van de 

Germanen. Men moest zich ook onderscheiden van het lage volk. De studie der letteren bood 

hiervoor de mogelijkheid. 
 

 “etsi apud limitem Latina iura ceciderunt, verba non titubant.”72 
 

Deze zin geeft dezelfde notie weer als het voorgaande fragment Romeins recht, hoewel niet 

besproken in deze thesis, vormde een ander belangrijk aspect van de Romeinse identiteit. 

Romeins burger zijn, betekende een bevoorrechte juridische positie. Het was eveneens een 

benadrukking van vrijheid en prestige. Het wegvallen hiervan wordt opnieuw gecompenseerd 

door de standvastigheid van literatuur en taal.  
 

 

 

 

 

                                                
71 Sid. Ap., Ep. 8.2.2, vertaald door W.B. Anderson: “for they have been so moulded and trained by your 
teaching that, though now in the very midst of an unconquerable and alien race, they will preserve the signs of 
their ancient birthright; for now that the old degrees of official rank are swept away, those degrees by which the 
highest in the land used to be distinguished from the lowest, the only token of nobility will henceforth be a 
knowledge of letters.” 
72 Sid. Ap., Ep. 4.17.2, vertaald door W.B. Anderson: “even though Roman law has ceased at our border, the 
Roman speech does not falter.” 
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Een grote rol in dit stijgend belang van literatuur was weggelegd voor de literaire kringen. 

Deze bestonden al een lange tijd in verschillende Gallische steden (Arles, Marseilles, 

Narbonne, Bordeaux, Lyons, …)73 maar hun belangrijkheid nam enkel toe met de tijd. Waar 

literatuur vroeger een aspect was van een ruime identiteit, was het volgens Sidonius na de val 

van het Rijk nog het enige overgebleven aspect. Een weerkerend aspect in deze literaire 

kringen is de lof op elkaars poëtische werken. Mathisen (1988) bemerkt een tegenstrijdigheid 

in Sidonius’ visie op de eigentijdse literatuur. Enerzijds creëert hij een duidelijk beeld van 

verval van taal en literatuur. Minder mensen zijn begaan met de studie van literatuur. 

Anderzijds uit Sidonius meermaals buitengewone lof over de kunsten van zijn tijdgenoten. 

Sommigen van hen evenaren niet enkel de klassieken, maar overtreffen hen zelfs. 
 

“Tua vero tam clara, tam spectabilis dictio est, ut illi divisio Palaemonis gravitas 

Gallionis, abundantia Delphidii Agroecii disciplina, fortitudo Alcimi Adelphii 

teneritudo, rigor Magni dulcedo Victorii non modo non superiora sed vix 

aequiperabilia scribant. Sane ne videar tibi sub hoc quasi hyperbolico rhetorum 

catalogo blanditus quippiam gratificatusque, solam tibi acrimoniam Quintiliani 

pompamque Palladii comparari non ambigo sed potius adquiesco.”74 
 

Op Quintilianus en Palladius na, bevat deze opsomming eerder onbekende namen. Anderson 

(1965, p. 204) bemerkt dat het om auteurs gaat van de 1ste eeuw n.C. tot auteurs uit Sidonius’ 

eigen tijd. Sapaudus, de ontvanger van de brief, lijkt hen allen te evenaren en zelfs te 

overstijgen. Enkel de vergelijking met de absolute top (Quintilianus en Palladius) durft hij 

niet te maken, om geen overmatige lof verweten te worden. Door dit te vermelden, maakt hij 

natuurlijk de vergelijking net wel.  

 

Bemerk ook dat het een retorische lijst betreft (“rhetorum catalogo”). Het is voornamelijk 

retoriek dat beschouwd wordt als essentieel in de Romeinse identiteit. Op andere plaatsen is 

de vergelijking met de klassieken nog sterker. Claudianus Mamertus wordt vergeleken met 

Fronto, Apuleius, Varro en Plinius en maar liefst 38 andere Grieken en Romeinen (Ep. 4.3.1), 

                                                
73 Van Waarden (2009, p. 21) noemt al deze steden in de context van de Gallische literaire kringen. 
74 Sid. Ap., Ep. 5.10.3, vertaald door W.B. Anderson: “But your style is so clear and distinguished that one can 
scarcely put on a level with it (let alone on a higher level) the product of Palaemon’s analysis, of Gallio’s 
dignity, of the copiousness of Delphidius, the system of Agroecius, the strength of Alcimus, the delicacy of 
Adelphius, the hardness of Magnus, or the sweetness of Victorius. Lest I be thought to have flattered you at all 
or curried favour by this seemingly hyperbolical catalogue of professors, I declare that you are comparable only 
to the pungency of Quintilian and the splendour of Palladius – and this is a comparison I do not doubt, I yield it 
silent acquiescence.” 
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Leo met Tacitus (Ep. 4.22.2), Sidonius zelf wordt door Eriphius vergeleken met Vergilius en 

Homerus (Ep. 5.17.1). Er bestond dus een tendens om elkaar de hemel in te prijzen door 

vergelijkingen met de oude meesters. Door moderne letterkundigen wordt de kwaliteit van 

deze literatuur nogal in twijfel getrokken.75 De kwaliteit van onder meer Sidonius’ poëzie is 

niet zeer hoogstaand. Opnieuw wijs ik op het doel van deze thesis. Ik heb niet de ambitie om 

aan te tonen of de kwaliteit van de Romeinse literatuur wel degelijk achteruitging of stabiel 

bleef in de laatste dagen van het Rijk. Feit is dat Sidonius en zijn aristocratische vrienden een 

eigen beeld van de eigentijdse literatuur creëerden. Een beeld van verval, maar tegelijkertijd 

ook stabiliteit. 
 

Mathisen (1988, p. 49) lost deze discrepantie tussen enerzijds verval van literatuur en 

anderzijds bovenmatige lof op tijdgenoten op door het onderscheid tussen kwalitatief en 

kwantitatief verval te introduceren. De Gallo-Romeinen uit Sidonius’ tijd beschouwden 

zichzelf nog steeds als de kwalitatieve uitdragers van de klassieke cultuur. Ze eerden elkaar 

door vergelijkingen met de klassieken. Tegelijkertijd uitten ze hun wanhoop over het 

kwantitatief verval. Steeds minder mensen legden zich toe op de studie van literatuur. Dit 

beeld van exclusiviteit kan perfect verklaard worden vanuit de nieuwe Romeinse identificatie. 

Aangezien prestige in de nieuwe identiteit enkel behaald kan worden door middel van 

literatuur en retoriek, beklemtonen de aristocraten het algemeen verval hiervan.  Hierdoor 

ontstaat een gevoel van elitisme, een kleine beperkte groep die de Romeinse traditie nog 

voortzet.  
 

 “paucissimi quique meram linguae Latiaris proprietatem.”76 
 

Deze zin kwamen we reeds eerder tegen in het deel over het verval van taal uit het vorige 

hoofdstuk (zie pagina 44). Toen werd er vooral gewezen op de wanhoop die uit dit fragment 

spreekt. Minder mensen die de Latijnse taal en retoriek onder de knie hebben, betekent 

uiteindelijk de ondergang van de cultuur. Verschillende andere fragmenten werden 

aangehaald om te tonen hoe de aandacht voor literatuur daalde in Sidonius’ tijd. Vanuit dit 

nieuwe perspectief kunnen we het echter ook bekijken als een noodzakelijke uiting van het 

nieuwe identificatieproces. Differentiatie speelde een grote rol in de Romeinse 

identiteitsvorming. De groep waartoe men behoorde, de échte Romeinen, diende zo klein 

mogelijk gehouden te worden.  
                                                
75 Mathisen (1988) vermeldt “modern critics”.  
76 Sid. Ap., Ep. 2.10.1, vertaald door W.B. Anderson: “there are at least a modest few like yourself to defend the 
exact use of the language of Latium”. 
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Het gevoel van superioriteit bracht eveneens exclusiviteit met zich mee. Die exclusiviteit 

werd vroeger verkregen door de politieke en economische distinctie met de lagere klassen. Nu 

men enkel nog op literatuur steunde, benadrukten de aristocraten de zeer kleine hoeveelheid 

mensen die de letteren nog beoefenden en bestudeerden. Opnieuw ontstaat er een gevoel van 

een zeer kleine, exclusieve elite. Een elite die bestaat uit “paucissimi”.  
 

Mathisen (1988, p. 49) geeft zeer goed weer wie er nu net met deze “paucissimi” bedoeld 

worden: “Recall that to Hesperius, Sidonius had written of "the very few indeed" who were to 

rescue the Latin language. Who were these "very few"? Why you and I, of course. To 

Namatius, he had written that only "very few" in the modern day wrote anything memorable. 

Who were these "very few"? Again, you and I. To Remigius, he had written that "hardly 

anyone" could write as well as he. To Sapaudus, he wrote that "the few" who had a fondness 

for literature desired to be included among his friends.”  
 

Hoe kleiner de groep, hoe groter de waarde van de mensen in die groep. De wij-zijoppositie, 

altijd al sterk aanwezig in de Romeinse identiteit (en eigenlijk in veel identiteiten), spitste 

zich dus zeer specifiek toe op geletterdheid. De Romeinse aristocraat kon zich enkel nog van 

het plebs onderscheiden door literatuur. In de eerder besproken brief aan Arbogastes komt dit 

thema sterk naar voren. 
 

“Quapropter alternum salve rependens graditer laetor saltim in inlustri pectore tuo 

vanescentium litterarum remansisse vestigia, quae si frequenti lectione continuas, 

experiere per dies, quanto antecellunt beluis homines, tanto anteferri rusticis 

institutos.”77 
 

Het elitisme kan niet explicieter zijn: geletterden verhouden zich tot ongeletterden, zoals 

mensen tot beesten. De belezen Romeinse aristocratie verheft zich hoog boven het onbelezen 

volk.78 Bemerk tevens ook de noodzaak om zijn eruditie te onderhouden door lectuur 

(“frequenti lectione”). Dit kwamen we reeds tegen in de brief aan Syagrius (Ep. 5.5.4, zie 

pagina 43). Daarnaast wil ik ook de zinsnede “vanescentium litterarum remansisse vestigia” 

in de aandacht brengen. Hierop baseerde ik mij voor de titel van het vorige hoofdstuk.  

                                                
77 Sid. Ap., Ep. 4.17.2, vertaald door W.B. Anderson: “For this reason, as I reciprocate your greeting, I rejoice 
greatly that at any rate in your illustrious breast there have remained traces of our vanishing culture. If you 
extend these by constant reading you will discover yourself as each day passes that the educated are no less 
superior to the unlettered than men are to beasts.” 
78 Ook Banniard (1992, p. 422) en Mathisen (1993, p. 39) bespreken deze kwestie.  
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Wat ik eerder de “ideële Romeinse identiteit” heb genoemd, komt hierin mooi naar voren. 

Sidonius creëert een beeld van algemeen verval van de Romeinse cultuur, daarover bestaat 

geen twijfel. De redding ligt echter bij de Gallo-Romeinse aristocraten zelf. De sporen van de 

verdwijnende literatuur (“vanescentium litterarum vestigia”), maar per extensie van de 

Romeinse cultuur in het algemeen, blijven over in de harten van de aristocraten (“in inlustri 

pectore tuo”). Nu de tastbare Romeinse wereld ingestort is, ligt de kracht om de Romeinse 

cultuur en identiteit te redden in de handen van de individuen.  

 

2.2 De superioriteit van literatuur en het intellect 
 
Hoe de Romeinen hun superioriteit ten opzichte van de lagere klassen in stand konden 

houden, werd reeds duidelijk gemaakt. Op een gelijkaardige manier hanteerden ze de 

literatuur ook voor het verwerven van een dominante positie ten opzichte van de Germanen. 

Belangrijk in deze context is de manier waarop Sidonius de Germanen voorstelt. Germanen 

waren in de Latijnse (literaire) traditie al eeuwen een perfect voorbeeld van “de Ander”, zoals 

we zagen in de inleiding (“difference” vs. “otherness”, zie pagina’s 6 - 7). 
 

Ze vormden een tegenpool van de eigen identiteit, als onbeschaafde, staatloze, cultuurloze, 

enkel op geweld gerichte volkeren. Typisch in de Romeinse literatuur waren 

“barbarencatalogen”, opsommingen van de verschillende barbaarse volkeren.79 Deze traditie 

was heel oud en is zelfs in Griekse literatuur terug te vinden. Dergelijke lijstjes dienden 

voornamelijk om encyclopedische kennis tentoon te spreiden of als poëtisch spel (de vreemde 

Germaanse stamnamen in het metrum gepast krijgen, was niet altijd een gemakkelijke 

opgave). Indien deze lijstjes verder gingen dan een eenvoudige opsomming van stamnamen, 

bleef het toch nog beperkt tot een zeer oppervlakkig, negatief beeld van de Germanen. Bij 

Salvianus van Marseille krijgen we een dergelijk ongenuanceerd beeld van de Germaanse 

stammen. 
 

“gens Saxonum fera est, Francorum infidelis, Gipidarum inhumana, Chunorum 

impudica, omnium denique gentium barbarorum vita vitiositas.”80 

 

                                                
79 Loyen (1943), Chadwick (1955), Mathisen (1993), en Mathisen en Shanzer (2010) 
80 Salv. Mars., De gubernatione Dei 4.14, vertaald door R. Mathisen (2010): “The Saxons are savage. The 
Franks are treacherous. The Gepids are ruthless. The Huns are lewd. In short, the life of all barbarian nations is 
corruption itself.” 
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We krijgen een zeer eenzijdig en ongenuanceerd beeld van de Germanen gepresenteerd. Alle 

stamleden worden over dezelfde kam geschoren en bovendien krijgen ze maar een enkele 

(negatieve) eigenschap toebedeeld. Sidonius past in deze literaire traditie. Hoewel hij zich 

voornamelijk beperkt tot de catalogen die enkel de opsomming van stamnamen omvatten, 

creëert hij toch ook een zeer eenzijdig beeld van “dé Germaan”. De Germaan krijgt bij 

Sidonius geen stem en blijft gereduceerd tot een tweedimensionaal beeld zonder diepgang. 

Enkel koning Theodoric II (broer en voorganger van Euric) krijgt een genuanceerdere, 

gedetailleerde en eerder positieve beschrijving toebedeeld (Ep. 1.2). Mogelijk heeft dit te 

maken met zijn pro-Romeinse houding en zijn interesse in hun cultuur. 81  Op andere 

momenten worden de Germanen steevast omschreven als het “pelsdragende volk”.  
 

Een onderdeel van deze eenzijdige identiteit die de Romeinen gaven aan de Germanen was 

hun intellectuele inferioriteit. Ook dit is typerend voor de difference-theorie. Ik herhaal in 

deze context het citaat van Frantz Fanon, dat ik reeds in de inleiding aanhaalde (zie pagina 7). 
 

“I had to meet the white man’s eyes. An unfamiliar weight burdened me. In the white 

world the man of color encounters difficulties in the development of his bodily 

schema. (…) I was battered down by tom-toms, cannibalism, intellectual deficiency, 

fetishism, racial defects.”82 
 

Een dergelijk intellectueel superioriteitsgevoel is ook terug te vinden bij Sidonius. Germanen 

zijn barbaren en daardoor inherent niet weggelegd voor literatuur. Een Germaan die literatuur 

bestudeert is voor hem een belachelijke gedachte. In brief 1.8.2 krijgen we dit duidelijk te 

zien. Als reactie op Candidianus’ (de ontvanger) snertsende commentaren op Lyon, de 

studiestad van Sidonius, geeft hij op zijn beurt Ravenna er van langs.  
 

“In qua palude indesinenter rerum omnium lege perversa muri cadunt aquae stant, 

turres fluunt naves sedent, (…) student pilae senes aleae iuvenes, armis eunuchi litteris

 foederati.”83 

 

 

                                                
81 Delaplace (2012, p. 271 - 281) vermeldt dat Theodoric II zijn zoon zelfs Latijn liet leren. 
82 Bhabha (1994, p. 60) 
83 Sid. Ap., Ep. 1.6.2, vertaald door W.B. Anderson: “In that marshland the laws of nature are continually turned 
upside down; the walls fall and the waters stand, towers float and ships are grounded, (…) the old go in for ball-
playing and the young for dicing, the eunuchs for arms and the federates for culture.” 
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Hij toont een verdraaide realiteit (“lege perversa”), waarin Germaanse foederati zich 

toeleggen op literatuur. Dit is in zijn ogen ondenkbaar. Germanen zijn in zijn ongenuanceerde 

beeld soldaten. Cultuur in Germaanse handen is een perversie. De enige Germaan (naast 

Theodoric II) waarvan gesuggereerd wordt dat hij over een ietwat grotere intellectuele 

capaciteit beschikt, is Modaharius. Hij ging blijkbaar een theologische discussie aan over het 

Arianisme met Basilius (Ep. 7.6.2, zie pagina 37). Zijn succes duurt echter niet lang. Sidonius 

vermeldt onmiddellijk hoe de intellectueel superieure Basilius Modaharius met de grond 

gelijk maakte.  
 

Literatuur en intellect waren dus niet enkel een manier om zich te blijven onderscheiden van 

het plebs, maar ook een mogelijkheid om de Germaanse dominantie in de feitelijke realiteit te 

omzeilen. De Germanen mochten dan wel beschikken over militaire en politieke dominantie, 

de Romein zou op intellectueel en literair gebied nooit verslagen worden. Hierin zit de hoop 

vervat voor de Romeinse identiteit. 

 
2.3 De ‘select few’ en epistolografie 
 
Een laatste element van deze nieuwe “ideële” identiteit waarop ik wil ingaan, is 

groepsbevestiging. In de inleiding werd gezegd dat iemands identiteit ook afhankelijk is van 

externe factoren. Iemand kan zich wel zus of zo voelen en voordoen, wanneer die claims niet 

bevestigd worden door de andere leden van die identiteit, dan hebben ze geen kracht. Dat de 

Romeinse identiteit ook zeer sterk afhankelijk was van de mening van anderen, zagen we 

onder meer in het concept van de “performance culture” (zie pagina’s 38, 42 en 43). De 

aristocraten waren evenzeer afhankelijk van de meningen en opvattingen van hun 

klassegenoten. Ook dit aspect nam toe door de val van het Rijk. Mathisen (1993, p. 15) wijst 

erop dat door het wegvallen van de vroegere criteria de beslissing wie wel en wie niet 

toegelaten werd in de elite nog afhankelijker werd van de beoordeling van de aristocraten 

zelf: “Perhaps one reason acceptability played such a great role in determining whether an 

individual was admitted into Gallo-Roman aristocratic circles at this time is that, as will be 

seen, it was becoming increasingly unclear, based on objective criteria, just who the 

“aristocrats” were to be. (…) If the rationale for the granting of aristocratic status was not 

immediately apparent on strictly objective grounds, then only by a corporate decision on the 

part of established aristocrats could individuals be accepted as circumstances changed.”84  

                                                
84 Mathisen (1993, p. 15) 
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Een dergelijke nood aan bevestiging door de aristocratische groep vinden we in Sidonius’ 

brief aan Philagrius. 
 

“Proxime inter summates viros (erat et frequens ordo) vestri mentio fuit. Omnes de te 

boni in commune senserunt omnia bona, cum tamen singuli quique varia virtutum 

genera dixissent.”85 
 

Het lijkt hier bijna te gaan om een vergadering van aristocraten waar beslist zal worden of 

Philagrius toegelaten moet worden of niet. Het verdict is positief. Door het wegvallen van de 

objectieve beoordelingscriteria steeg het belang van de opvattingen van de aristocraten. Indien 

Philagrius een hoog ambt had bekleed, was hij zonder discussie toegelaten tot de club. Nu dit 

niet meer mogelijk is, moet hij op andere aspecten beoordeeld worden.  
 

Het belang van bevestiging door de groep en van het groepsgevoel in het algemeen nam dus 

ook toe. De aristocratie kromp samen tot een kleine vriendengroep. Wie lid was van deze 

groep, werd geaccepteerd tot de Romeinse identiteit. Ik nuanceer kort dat “vriendschap” in 

klassieke context natuurlijk helemaal anders is dan wat wij er onder verstaan. Het was 

voornamelijk een pragmatisch concept en hoefde helemaal niet zo sterk onderbouwd te zijn 

door emotionele en familiaire gevoelens.86 Iemand die je amper persoonlijk kende, kon toch 

je vriend zijn. Contact onderhouden met de andere aristocraten werd dus ook almaar 

belangrijker.  
 

Eerder zagen we reeds dat reizen steeds gevaarlijker werd. Hierdoor werd het moeilijker om 

contact te onderhouden met aristocratische vrienden. De vanzelfsprekende oplossing hiervoor 

was epistolografie. Brieven slaagden erin om de grote afstanden tussen aristocraten te 

overbruggen (hoewel de gevaarlijke reis natuurlijk wel nog ondernomen moest worden door 

een briefdrager).  
 

“Etsi plusculum forte discreta, quam communis animus optabat, sede consistimus, non 

tamen medii itineris obiectu quantum ad solvendum spectat officium nostra sedulitas 

impeditur, nisi quod regna divisi a commercio frequentiore sermonis diversarum 

                                                
85 Sid. Ap., Ep. 7.14.1, vertaald door W.B. Anderson: “The other day, in a gathering of leading men (a well 
attended meeting of our order it was, too), your name came up. All the best people with one accord expressed the 
best possible opinion of you, though each individually mentioned various aspects of your excellence.” 
86 Loyen (1943, p. 58 - 61) 
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sortium iure revocamur; quae nunc saltim post pacis initam pactionem quia fidelibus 

animis foederabuntur, apices nostri incipient commeare crebri.”87 
 

Brieven hebben de kracht om Romeinen over de grenzen heen te verbinden (zolang er geen 

oorlog heerst tussen de verschillende rijken). Opnieuw zien we hoe een feitelijke realiteit 

omgevormd wordt tot een ideële realiteit. Waar de Romeinse aristocraten elkaar vroeger 

regelmatiger in levende lijve zagen, is dit onmogelijk geworden. Dit probleem werd echter 

opgelost door intellectueel contact te onderhouden via epistolografie. Brieven boden de 

mogelijkheid om de idee van een verenigde aristocratie in stand te houden, ondanks het reële 

isolement van de aristocraten: “Epistolography also permitted the preservation of the old ways 

of doing things, and gave Gauls a medium in which they could continue “business as usual” 

regardless of their personal circumstances. It provided for the day-to-day maintenance of 

friendships and social intercourse at a time when Gallic aristocrats, living in the secluded 

splendor of their estates, increasingly felt cut off from each other. Isolated by geographical 

distance and political boundaries, not to mentoin the occasional outbreaks of warfare, and 

generally having little, or no, opportunity to meet, Gallo-Romans could interact, by means of 

their letters, in the same manner as the past.”88 
 

De ideële realiteit, de aandacht voor het intellect en literatuur, bood een mogelijkheid om aan 

de Romeinse ondergang in de feitelijke realiteit te ontsnappen. Door het verlies van essentiële 

identiteitselementen te compenseren door meer belang te hechten aan andere elementen, werd 

er hoop gecreëerd voor de Romeinse toekomst. Het Romeinse Rijk mocht dan wel gevallen 

zijn, het Romeinse leger verslagen, de Germaanse macht mocht overheersen, op literair en 

intellectueel vlak zou Rome nooit overwonnen worden. Zo lang de overgebleven Gallo-

Romeinen zich op deze vlakken bleven onderscheiden, was de Romeinse cultuur en identiteit 

gered.  
 

Het belang van briefschrijven en literatuur wordt eveneens versterkt door de structuur van de 

briefcollectie. Eerder zagen we hoe Sidonius zijn brieven zeer bewust rangschikte, zodanig 

dat bepaalde boeken thematische inhouden kregen.  

                                                
87 Sid. Ap., Ep. 9.5.1-2, vertaald door W.B. Anderson: “Although we happen to dwell in different places a little 
farther apart than our common friendship led us to hope for, yet, as far as concerns due maintenance of 
correspondence, our regularity would not have been hindered by the intervening distance, but for one thing – we 
live in different realms and are thus prevented from more frequent contact by the rights of conflicting 
governments. But now at least, on the conclusion of the peace treaty, they will be leagued together in loyal 
harmony, and our letters will begin to pass in quick succession.” 
88 Mathisen (2001, p. 106) 
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Zo omvatte het eerste boek Sidonius’ politieke carrière, gaf het tweede boek een beeld op de 

vrije tijd van een aristocraat, leerden we in het derde boek het bisschopsambt kennen en was 

het zevende boek gecentreerd rond de val van Clermont. Ook het negende boek is opgebouwd 

rond enkele opvallende weerkerende thema’s. Als Sidonius effectief een boodschap van hoop 

wil overbrengen en een manier wil tonen om de Romeinse identiteit te redden, in welk boek 

zou hij dat dan beter kunnen dan in het laatste? We verwachten dat de visie op de toekomst 

vervat zit in het einde van het corpus. Vanuit deze verwachting valt het op dat dit laatste boek 

sterk focust op de verschillende aspecten van wat ik de ideële identiteit heb genoemd. Het 

bevat aanvragen om literaire werken door te sturen, talrijke verwijzingen naar het briefgenre, 

de kracht van brieven om afstanden tussen vrienden te overbruggen, invoegingen van eigen 

poëzie … In het boek dat gericht is aan Firminus, lijkt standvastigheid te schuilen in deze 

literaire identiteit.  
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Conclusie 
 
 
Deze thesis begon met een psychologisch kader, waarin voornamelijk werd ingegaan op het 

onderscheid tussen de essentialistische en de constructivistische visie. Er werd besloten om 

voornamelijk de constructivistische visie te volgen, met name de identificatietheorie van 

Brubaker en Cooper (2000). Identiteit wordt beschouwd als een proces, als een interactie 

tussen mensen. Identiteiten worden gevormd door mensen en bekrachtigd of ontkracht door 

andere mensen. In deze context heb ik Sidonius’ briefcorpus bestudeerd als een heel bewuste 

identiteitsvorming. Doorheen zijn oeuvre creëert Sidonius zijn identiteit en tegelijkertijd 

bepaalt hij hierdoor wat de Romeinse aristocratische identiteit voor hem inhoudt. De identiteit 

die hij voor zichzelf opbouwt, moet door anderen nagevolgd worden, indien ze zichzelf als 

echte Romeinen willen identificeren. Sidonius gaat op zoek naar wat het is om een echte 

Romein te zijn.  

 

Deze vraag is onbetwistbaar essentialistisch. De zoektocht naar een vaste identiteit (dé 

Romein) impliceert de veronderstelling van essentiële, onveranderlijke elementen. Politieke 

activiteit, later vervangen door de kerkelijke carrière, was voor Sidonius een noodzakelijk 

criterium van de Romeinse identiteit, naast de retorische stijl en literaire belezenheid. Ik heb 

mij beperkt tot deze twee (of drie)89 aspecten van Sidonius’ identiteitsvorming, maar er zijn 

talrijke andere factoren die meespeelden in zijn beeld van de Romeinse identiteit. Van kleine 

elementen zoals kledij (denk aan zijn neerbuigende benaming van de barbaren als het 

“pelsdragend volk”), tot belangrijkere elementen zoals economische status. Dergelijke 

elementen verraden Sidonius’ essentialistische visie. De Romeinse identiteit bestaat uit deze 

vastliggende aspecten en wie tot die identiteit wil behoren, moet de richtlijnen navolgen. Deze 

houding komt naar voren in de vele aanmoedigingsbrieven die we besproken hebben. 

Aanmoedigingen aan de jeugd om politieke ambten na te streven. Aanmoedigingen aan mede-

aristocraten om zich toch te verdiepen in de studie der letteren. De Romeinse identiteit moest 

in stand gehouden worden.  

 

 

                                                
89 Opnieuw het politieke, bisschoppelijke en literaire aspect van Sidonius’ identiteit. Ik ben zelf eerder geneigd 
om het politieke en bisschoppelijke aspect samen te nemen, aangezien het bisschopsambt door Sidonius gewoon 
ervaren werd als een voortzetting van zijn politieke carrière. 
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Deze harde essentialistische visie kan door de tijdsgeest verklaard worden. Ik doel niet zozeer 

op het feit dat het klassieke gedachtegoed hoe dan ook eerder essentialistisch was (denk aan 

Plato). Met tijdsgeest bedoel ik meer specifiek de omstandigheden van Sidonius’ eigen 

periode. Vanuit de minderheidstheorie van Sussman (2000) leren we dat wanneer er druk 

uitgeoefend wordt op een identiteit de grenzen van die identiteit strikter en geslotener worden. 

Aangezien het behoud ervan in gevaar is, moeten de regels van de identiteit strenger 

nageleefd worden. Dit levert ons inzicht in Sidonius’ houding. In zijn situatie kunnen we niet 

spreken van een minderheidsgroep. Demografisch gezien waren de Visigothische 

overheersers in de minderheid. Toch waren ze de dominante kracht en kwam de Romeinse 

identiteit dus onder druk te staan.  
 

Het klinkt misschien paradoxaal, maar hoewel Sidonius’ tijdsgeest ons in staat stelt om zijn 

harde, essentialistische visie beter te begrijpen, maakte diezelfde tijdsgeest zijn 

essentialistische identiteit onmogelijk. Politieke ambten werden onmogelijk gemaakt. In een 

reddingspoging werd er gezocht naar voortzetting van de politieke carrière door middel van 

het bisschopsambt.  
 

Ook dit werd de Romeinen ontnomen, wanneer Euric verschillende Gallo-Romeinse 

bisschoppen (inclusief Sidonius) verbande en andere bisschopsposten vacant liet. Politieke 

ambitie was in realiteit niet meer mogelijk. Het nastreven van politieke invloed aan de 

Germaanse hoven werd door Sidonius niet veracht, maar het droeg toch niet bij aan de 

Romeinse identiteit. Uiteindelijk richtte men zich helemaal op een literaire en intellectuele 

identiteit. De Romeinse identiteit kon bewaard worden door het onderhouden van het Latijn, 

door het lezen en schrijven van literatuur en door contacten met andere aristocraten in stand te 

houden. Bevestiging van elkaar krijgen werd eveneens belangrijker, aangezien de objectieve 

beoordelingscriteria niet meer voorhanden waren. Ik ben geneigd om in dit alles eerder een 

constructivistische visie te zien. Gedwongen door de omstandigheden van zijn tijd, moet 

Sidonius toegevingen doen en vroegere essentiële elementen laten varen. Waar hij eerst zegt 

dat politieke ambten een absolute noodzaak zijn voor de Romeinse identiteit, stelt hij later dat 

de literaire studie deze politieke carrière volledig vervangen heeft. De grenzen van de 

identiteit worden toch open gesteld voor interpretatie. Dergelijke flexibiliteit was 

noodzakelijk voor de redding van de Romeinse identiteit. Indien men star had vastgehouden 

aan de essentialistische visie, dan was de Romeinse identiteit onmogelijk geworden na de val 

van het Romeinse Rijk.  
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Indien men ervan overtuigd bleef dat politieke ambten noodzakelijk waren, dan kon niemand 

zichzelf nog een echte Romein noemen nadat het politieke systeem verdwenen was. We 

krijgen dus toch met een iets constructivistischere visie te maken. De Romeinse identiteit 

wordt uiteindelijk bepaald door de Romeinse aristocraten zelf. 
 

Mijn onderzoeksvraag is specifiek gericht op de rol van literatuur in deze nieuwe 

identiteitsvorming. We kunnen ongetwijfeld stellen dat het belang van literatuur aanzienlijk 

toenam. Waar het vroeger een van de vele aspecten was van de Romeinse identiteit, werd het 

in Sidonius’ tijd een van de enige resterende. Deze keuze om de nieuwe identiteitsvorming zo 

sterk te laten steunen op literatuur en intellect is logisch te verklaren. De studie van literatuur 

is iets dat nooit afgenomen kon worden van de Romeinse aristocraten. “Numquam me 

toleraturum animi servitutem.”90 De Romeinse geest, gevoed door literatuur, kon nooit 

verhinderd worden. Zolang de Romeinen zich hiermee bezighielden, leefde de Romeinse 

identiteit voort. Verschillende decennnia later91 liepen er in Gallië nog steeds Gallo-Romeinen 

rond (denk o.a. aan Gregorius van Tours), hoewel ze nooit in het Romeinse Rijk geleefd 

hebben.  
 

Literatuur slaagde erin om de leemte op te vullen die het wegvallen van andere 

identiteitsaspecten naliet. De Romeinse identiteit was (net als vele identiteiten) gericht op 

superioriteit. Op een “wij-zijn-betergevoel”. Het is evident dat de historische realiteit deze 

superioriteit voor de Romeinen moeilijk maakte. Literatuur bood echter de mogelijkheid om 

dit gevoel van superioriteit voort te zetten. Zoals meermaals duidelijk werd, is 

identiteitsvorming grotendeels gebaseerd op differentiatie. Wilden de Gallo-Romeinen hun 

elitepositie behouden, dan moesten ze zich kunnen differentiëren van twee specifieke 

groepen: de lagere klassen en de Germanen. De differentiatie met de lagere klassen gebeurde 

vroeger op basis van de vele identiteitsaspecten. De aristocratie werd door middel van 

politieke carrière en economische toestand gescheiden van de lagere klassen. Nu diende ze 

volledig te steunen op literatuur en daar slaagde ze in.  

 

 

                                                
90 Sid. Ap., Ep. 7.18.3. Nogmaals, ik besef dat ik deze zin uit zijn context ruk. Sidonius wijst hier niet op het 
behouden van een vrije geest ten opzichte van de Germanen. Zoals eerder gezegd betreft het commentaar op zijn 
satirische, scherpe tong.  
91 De vraag wanneer de Romeinse identiteit nu net voorgoed verdween, wanneer mensen zich niet meer 
identificeerden als Romeinen, is stof voor een ander onderzoek. 
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We zagen hoe Sidonius er de aandacht op vestigde dat in zijn tijd nog maar zeer weinig 

mensen literatuur bestudeerden. Het gevoel van elitisme werd behouden. Tegenover de 

Germanen differentieerde men zich vroeger onder meer op basis van politieke en militaire 

macht. Culturele superioriteit speelde ook altijd een grote rol hierin. De Germanen waren een 

onbeschaafd volk, de Romeinen waren het hoogtepunt van cultuur. Na de val van het Rijk, 

bleef enkel nog deze culturele superioriteit over. Sidonius legt ook hierop de klemtoon door 

onder meer duidelijk te maken dat literatuur in handen van Germanen een belachelijk en 

afstotend idee is.  
 

Concluderend kunnen we stellen dat literatuur de schok opving van de instortende Romeinse 

identiteit. Het was een manier om het gevoel van superioriteit te bewaren, hoewel dit 

misschien niet strookte met de realiteit. De Romeinse identiteit brokkelde stukje per stukje af. 

Waar het geheel van identiteitsaspecten vroeger prestige en superioriteit verschafte, bleef 

enkel nog literatuur over om dit te doen.  
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Addendum: 10 brieven van Sidonius 
 
De Latijnse tekst is afkomstig uit de Budé-versie van Loyen (1960). De Engelse vertaling uit 

de Loeb-versie van Anderson (1965). 
 

Epistula 1.3, aan Philomatius 
 

(1) I nunc et legibus me ambitus interrogatum senatu move, cur adipiscendae dignitati 

hereditariae curis pervigilibus incumbam; cui pater socer avus proavus praefecturis urbanis 

praetorianisque, magisteriis Palatinis militaribusque micuerunt. (2) Et ecce Gaudentius meus, 

hactenus tantum tribunicius, oscitantem nostrorum civium desidiam vicariano apice 

transcendit. Mussitat quidem iuvenum nostrorum calcata generositas, sed qui transiit 

derogantes in hoc solum movetur, ut gaudeat. Igitur venerantur hucusque contemptum ac 

subitae stupentes dona fortunae quem consessu despiciebant, sede suspiciunt. Ille obiter 

stertentum oblatratorum aures rauci voce praeconis everberat, qui in eum licet stimulis 

inimicalibus excitentur, scamnis tamen amicalibus deputabuntur. (3) Vnde te etiam par fuerit 

privilegio consiliorum praefecturae, in quae participanda deposceris, antiquati honoris 

perniciter sarcire dispendium, ne, si extra praerogativam consiliarii in concilium veneris, solas 

vicariorum vices egisse videare. Vale. 
 

(1) Go to now – indict me by the Electoreal Corruption Acts and propose my dismissal from 

the Senate for striving with unsleeping labours to win a hereditary position, seeing that my 

father, my father-in-law, my grandfather and my great-grandfather won the distinctions of 

praetorian and city prefectures and Masterships at court and in the army. (2) And lo! my 

friend Gaudentius, till now only of tribunician rank, has overclimbed the yawning idleness of 

our countrymen by winning the dignity of a vicarius. Of course our young lordlings are 

muttering about “trampling on good birth”, but when a man has risen over the heads of the 

backbiters the only effect on him is a feeling of elation. So they worship a man whom till 

yesterday they belittled, and, full of wonderment at the gifts of an unexpected fortune, they 

look up to him in the judgment-seat, though they used to look down on him when he was 

seated by their side. Meanwhile the lucky man makes the husky usher’s yells beat upon the 

ears of those stertorous snarlers; but although they are goaded by feelings of enmity towards 

him they will be given places on the benches reserved for his friends. (3) So it will be the 

proper course for you also to repair promptly the loss of your expired office by accepting the 

earnest invitation addressed to you to occupy the favoured position of Counsellor to the 

Prefect; for if you come to the Counsil without the special standing of a counsellor you will be 

looked upon only as one who has acted as deputy vicarius. Farewell. 
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Epistula 1.4, aan Gaudentius 
 

(1) Macte esto, vir amplissime, fascibus partis dote meritorum; quorum ut titulis apicibusque 

potiare non maternos reditus, non avitas largitiones, non uxorias gemmas, non paternas 

pecunias numeravisti, quia tibi e contrario apud principis domum inspecta sinceritas, spectata 

sedulitas, admissa sodalitas laudi fuere. O terque quaterque beatum te, de cuius culmine datur 

amicis laetitia, lividis poena, posteris gloria, tum praeterea vegetis et alacribus exemplum, 

desidibus et pigris incitamentum; et tamen, si qui sunt qui te quocumque animo deinceps 

aemulabuntur, sibi forsitan, si te consequantur, debeant tibi debebunt procul dubio quod 

sequuntur. (2) Spectare mihi videor bonorum pace praefata illam in invidis ignaviam 

superbientem et illud militandi inertibus familiare fastidium, cum a desperatione crescendi 

inter bibendum philosophantes ferias inhonoratorum laudant, vitio desidiae, non studio 

perfectionis . . . 
 

* * * 

(3) . . . appetitus, ne adhuc pueris usui foret, maiorum iudicio reiciebatur; sic adulescentum 

declamatiunculas pannis textilibus comparantes intellegebant eloquia iuvenum laboriosius 

brevia produci quam porrecta succidi, sed hinc quia istaec satis, quod subest, quaeso 

reminiscaris velle me tibi studii huiusce vicissitudinem reponderare, modo me actionibus 

iustis deus annuens et sospitem praestet et reducem. Vale. 
 

(1) Congratulations, my noble friend, on the office you have won through the dower of your 

deserts. To win its titles and glories you have not expended a mother’s rent-roll, a 

grandfather’s bounty, a wife’s jewels or a father’s capital; but on the contrary you have won 

distinction in an emperor’s household by well-tested honesty, well-attested assiduity and an 

approved claim to intimacy. “O three and four times happy thou” by whose elevation joy is 

brought to your friends, punishment to your detractors and distinction to your posterity; an 

example moreover, to the energetic and zealous and a spur to the idle and lazy. And certainly 

If others in their turn, no matter in what spirit, become your rivals, such people, though they 

may claim credit to themselves if they catch up with you, will certainly owe it to you that they 

follow in your path. (2) I picture myself looking on (I say this with all respect to the better 

sort) at the combination of arrogance and indolence among your ill-wishers, and at that 

disdain of public service which is characteristic of the slothful, when, hopeless themselves of 

rising in the world, they play the philosopher over their wine and praise the leisured lives of 

those who hold no office, - not from any eagerness for perfection but simply through vicious 

indolence. 
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* * * 

(3) Indeed the judgment of our ancestors condemned the straining after . . . lest it should be 

taken advantage of by mere boys. They compared the short rhetorical exercises of striplings 

with pieces of cloth, meaning that it is harder to lengthen the compositions of young students 

if too short that to cut them down if too long. But I have said enough on this matter: now as to 

what lies at the bottom of my remarks – please remember that I am most anxious to repay this 

zeal of yours by giving like for like, provided only that God, who rewards righteous efforts 

keeps me safe and brings me home. Farewell. 

 
 
 
Epistula 1.6, aan Eutropius 
 
(1) Olim quidem scribere tibi concupiscebam, sed nunc vel maxime impellor, id est cum mihi 
ducens in urbem Christo propitiante via carpitur. Scribendi causa vel sola vel maxima, quo te 
scilicet a profundo domesticae quietis extractum ad capessenda militiae Palatinae munia 
vocem. . . . (2) His additur quod munere dei tibi congruit aevi corporis animi vigor integer; 
dein quod equis, armis, veste sumptu famulicio instructus solum, nisi fallimur, incipere 
formidas et, cum sis alacer domi, in aggredienda peregrinatione trepidum te iners desperatio 
facit; si tamen senatorii seminis homo, qui cotidie trabeatis proavorum imaginibus ingeritur, 
iuste dicere potest semet peregrinatum, si semel et in iuventa viderit domicilium legum, 
gymnasium litterarum, curiam dignitatum, verticem mundi, patriam libertatis, in qua unica 
totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur. (3) Et nunc, pro pudor, si relinquare 
inter busequas rusticanos subulcosque ronchantes! Quippe si et campum stiva tremente 
proscindas aut prati floreas opes panda curvus falce populeris aut vineam palmite gravem 
cernuus rastris fossor invertas, tunc tibi est summa votorum beatitudo. Quin potius 
expergiscere et ad maiora se pingui otio marcidus et enervis animus attollat. Non minus est 
tuorum natalium viro personam suam ex-colere quam villam.  
 

(4) Id extremum, quod tu tibi iuventutis exercitium appellas, hoc est otium veteranorum, in 
quorum manibus effetis enses robiginosi sero ligone mutantur. Esto, multiplicatis tibi 
spumabunt musta vinetis, innumeros quoque cumulos frugibus rupta congestis horrea dabunt, 
densum pecus gravidis uberibus in mulctram per antra olida caularum pinguis tibi pastor 
includet: quo spectat tam faeculento patrimonium promovisse compendio et non solum inter 
ista sed, quod est turpius, propter ista latuisse? Non nequiter te concilii tempore post sedentes 
censentesque iuvenes inglorium rusticum, senem stantem latitabundum pauperis honorati 
sententia premat, cum eos quos esset indignum si vestigia nostra sequerentur videris dolens 
antecessisse? (5) Sed quid plura? si pateris hortantem, conatuum tuorum socius adiutor, 
praevius particeps ero. Sin autem inlecebrosis deliciarum cassibus involutus mavis, ut aiunt, 
Epicuri dogmatibus copulari, qui iactura virtutis admissa summum bonum sola corporis 
voluptate determinat, testor ecce maiores, testor posteros nostros huic me noxae non esse 
confinem. Vale. 
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(1) I have long been wanting to write to you, but now I am especially drawn to do so at the 
moment when by the grace of Christ’s atonement I am treading the path which leads to the 
City. My one reason – at any rate my chief one – is to draw you out form the depths of your 
domestic calm and to invite you to take up the duties of the Palatine imperial service . . . (2) 
Besides all this, you are by the favour of heaven in the prime of life, and possess strength of 
body and mind to correspond; then you are well furnished with horses, armour, raiment, 
money and servants, and (unless I am wrong) you only dread beginning, and though you have 
an energetic spirit at home, an unenterprising nervousness makes you alarmed about 
attempting foreign travel – if indeed a man of senatorial descent, who every day rubs 
shoulders with the figures of his ancestors arrayed in robes of state, can fairly say that he has 
travelled to foreign parts, when once he has seen – and seen with the eyes of youth – the home 
of laws, the training-school of letters, the assembly-hall of high dignitaries, the head of the 
universe, the mother-city of liberty, the one communtiy in the whole world in which only 
slaves and barbarians are foreigners. (3) And now, for shame if you are to be left behind 
amongst bumpkin cowmen and snorting swineherds! If you can hold a shaky plough-handle 
and cut up the field, or if, stooping over the curved sickle, you can prune the flowery wealth of 
the meaow, or if as a down-bent delver you can turn up with your hoe the vineyard laden with 
heavy growth, that, forsooth, is the supreme happiness to which you apire! Nay, rouse 
yourself, and let your spirit, which is faint and nerveless through obese idleness, rise to 
greater things. A man of your birth must needs cultivate his reputation just as diligently as his 
farm.  
 

(4) To conclude, what you are pleased to call the drill of youth is properly the repose of 
veterans, in whose toil-worn hands rusted swords are exchanged for the mattock of old age. 
Granted that your vats will foam with the produce of your extended vineyards, that your barns 
will show corn heaped in countless piles until they burst, that your well-fed shepherd will 
drive a crowded flock with full udders to the milking-pail through the odorous entrances of 
your sheep-folds: but of what use is it to have increased your inheritance by so dirty an 
economy and at the same time to have remained in obscurity not only amid such 
surroundings, but (what is more shameful) for the sake of them?  
Would it not be a wicked thing if on the day of assembly you in your old age were to stand 
behind your juniiors while they are seated and taking part in the debate, - you an inglorious 
rustic shrinking from sight and bowing before the authoritative pronouncement of some poor 
man come to high place, having realised with remorse that men, in whose case it would have 
been a scandal if they had even followed your steps, have passed you in the race? (5) Well, 
what need to say more? If you submit to these exhortations I am ready to be your comrade 
and helper, the guide and the partner of your efforts. If, however, you let yourself be 
entangled in the tempting snares of luxury and prefer (as people sayà to be tied up with the 
dogmas of Epicurus, who makes jettison of virtue and defines the supreme good in terms of 
bodily pleasure alone, then here and now I call our ancestors and our posterity to witness 
that I have nothing to do with such wickedness. Farewell.  
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Epistula 4.17, aan Arbogastes 
 
(1) Eminentius amicus tuus, domine maior, obtulit mihi quas ipse dictasti litteras litteratas et 

gratiae trifariam renidentis cultu refertas. Quarum utique virtutum caritas prima est, quae te 

coegit in nobis vel peregrinis vel iam latere cupientibus humilia dignari; tum verecundia, 

cuius instinctu dum inmerito trepidas, merito praedicaris; tertia urbanitas, qua te ineptire 

facetissime allegas et Quirinalis impletus fonte facundiae potor Mosellae Tiberim ructas, sic 

barbarorum familiaris, quod tamen nescius barbarismorum, par ducibus antiquis lingua 

manuque, sed quorum dextera solebat non stilum minus tractare quam gladium. (2) Quocirca 

sermonis pompa Romani, si qua adhuc uspiam est, Belgicis olim sive Rhenanis abolita terris 

in te resedit, quo vel incolumi vel perorante, etsi apud limitem [ipsum] Latina iura ceciderunt, 

verba non titubant. Quapropter alternum salve rependens granditer laetor saltim in inlustri 

pectore tuo vanescentium litterarum remansisse vestigia, quae si frequenti lectione continuas, 

experiere per dies, quanto antecellunt beluis homines, tanto anteferri rusticis institutos.  
 

(3) De paginis sane quod spiritalibus vis ut aliquid interpres improbus garriam, iustius haec 

postulantur a sacerdotibus loco propinquis aetate grandaevis, fide claris opere vulgatis, ore 

promptis memoria tenacibus, omni denique meritorum sublimium dote potioribus. Namque ut 

antistitem civitatis vestrae relinquam, consummatissimum virum cunctarumque virtutum 

conscientia et fama iuxta beatum, multo opportunius de quibuscumque quaestionibus tibi 

interrogantur incliti Galliarum patres et protomystae, nec satis positus in longinquo Lupus nec 

parum in proximo Auspicius, quorum doctrinae abundanti eventilandae nec consultatio tua 

sufficit, proinde quod super hac precum parte non parui, benignus quidem sed et iustus 

ignosce, quia si vos imperitiam fugere par est, me quoque decet vitare iactantiam. Vale. 
 

(1) My honoured Lord, your friend Eminentius has handed me a letter written by your own 

hand, a really literary letter, replete with the grace of a three-fold charm. The first of its 

merits is certainly the affection which prompted such condescension to my lowly condition, 

for if not a stranger I am in these days a man who courts obscurity; the second virtue is your 

modesty, which while causing you unmerited nervousness wins for you well-merited praise; in 

the third place comes your urbanity which leads you to make a most amusing profession of 

clumsiness when as a matter of fact you have drunk deep from the spring of Roman eloquence 

and, dwelling by the Moselle, you speak the true Latin of the Tiber: you are intimate with the 

barbarians but are innocent of barbarisms, and are equal in tongue, as also in strength of 

arm, to the leaders of old, I mean those who were wont to handle the pen no less than the 
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sword. (2) Thus the splendour of the Roman speech, if it still exists anywhere, has survived in 

you, though it has long been wiped out from the Belgian and Rhenic lands: with you and your 

eloquence surviving, even though Roman law has ceased at our border, the Roman speech 

does not falter. For this reason, as I reciprocate your greeting, I rejoice greatly that at any 

rate in your illustrious breast there have remained traces of our vanishing culture. If you 

extend these by constant reading you will discover for yourself as each day passes that the 

educated are no less superior to the unlettered than men are to beasts.  
 

(3) With regard to your wish that I (and a presumptuous babbler I would be!) should attempt 

an exegesis of Holy Writ, I assure you that such requests would more reasonably be 

addressed to priests who are not only near you in residence but old in years, renowned for 

their faith and famed for their works, ready in speech and tenacious in memory, in short, 

superior in all the graces of supreme worth. For to say nothing of your own people’s bishop, 

a paragon of a man, blessed with a character that knows every virtue and with a reputation to 

correspond, it would be much more fitting for you to consult, on any problems whatsoever, 

those illustrious fathers and leading hierophants of Gaul, the not too distant Lupus and the 

not insufficiently near Auspicius, men whose learning is so abundant that not even your 

questioning could sift it to the bottom. So you must be kind and at the same time reasonable, 

and forgive my refusal to satisfy this part of your petition; for if it is right for you to flee from 

ignorance, it is also right for me to avoid pretentiousness. Farewell. 

 
 
Epistula 5.5, aan Syagrius 
 
(1) Cum sis consulis pronepos idque per virilem successionem (quamquam id ad causam 

subiciendam minus attinet), cum sis igitur e semine poetae, cui procul dubio statuas dederant 

litterae, si trabeae non dedissent (quod etiam nunc auctoris culta versibus verba testantur), a 

quo studia posterorum ne parum quidem, quippe in hac parte, degeneraverunt, immane 

narratu est, quantum stupeam sermonis te Germanici notitiam tanta facilitate rapuisse. (2) 

Atqui pueritiam tuam competenter scholis liberalibus memini imbutam et saepenumero acriter 

eloquenterque declamasse coram oratore satis habeo compertum. Atque haec cum ita sint, 

velim dicas, unde subito hauserunt pectora tua euphoniam gentis alienae, ut modo mihi post 

ferulas lectionis Maronianae postque desudatam varicosi Arpinatis opuentiam 

loquacitatemque quasi de harilao vetere novus falco prorumpas? (3) Aestimari minime potest, 

quanto mihi ceterisque sit risui, quotiens audio, quod te praesente formidet linguae suae 

facere barbarus barbarismum. Adstupet tibi epistulas interpretanti curva Germanorum 
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senectus et negotiis mutuis arbitrum te disceptatoremque desumit. Novus Burgundionum 

Solon in legibus disserendis, novus Amphion in citharis, sed trichordibus, temperandis, 

amaris frequentaris, expeteris oblectas, eligeris adhiberis, decernis audiris. Et quamquam 

aeque corporibus ac sensu rigidi sint indolatilesque, amplectuntur in te pariter et discunt 

sermonem patrium, cor Latinum. (4) Restat hoc unum, vir facetissime, ut nihilo segnius, vel 

cum vacabit, aliquid lectioni operis impendas custodiasque hoc, prout es elegantissimus, 

temperamentum, ut ista tibi lingua teneatur, ne ridearis, illa exerceatur, ut rideas. Vale. 
 

(1) You are the great-grandson of a consul, and in the male line too—although that has little 

to do with the case before us; I say, then, you are descended from a poet, to whom his literary 

glory would have brought statues had not his magisterial glories done so, as even to this day 

this author’s words enshrined in verse bear witness; and the culture of his successors has not 

declined one whit from his standard, particularly in this respect. I am therefore inexpressibly 

amazed that you have quickly acquired a knowledge of the German tongue with such ease. (2) 

And yet I remember that your boyhood had a good schooling in liberal studies and I know for 

certain that you often declaimed with spirit and eloquence before your professor of oratory. 

This being so, I should like you to tell me how you have managed to absorb so swiftly into 

your inner being the exact sounds of an alien race, so that now after reading Virgil under the 

schoolmaster’s cane and toiling and working through the rich fluency of the varicose man 

from Arpinum you burst forth before my eyes like a young falcon from an old nest. (3) You 

have no idea what amusement it gives me, and others too, when I hear that in your presence 

the barbarian is afraid to perpetrate a barbarism in his own language. The bent elders of the 

Germans are astounded at you when you translate letters, and they adopt you as umpire and 

arbitrator in their mutual dealings. A new Solon of the Burgundians in discussing the laws, a 

new Amphion in attuning the lyre — a three-stringed lyre, it is true — you are loved, your 

company is sought, you are much visited, you delight, you are picked out, you are invited, you 

decide issues and are listened to. And although these people are stiff and uncouth in body and 

mind alike, they welcome in you, and learn from you, their native speech combined with 

Roman wisdom. (4) Only one thing remains, most clever of men: continue with undiminished 

zeal, even in your hours of ease, to devote some attention to reading; and, like the man of 

refinement that you are, observe a just balance between the two languages: retain your grasp 

of Latin, lest you be laughed at, and practise the other, in order to have the laugh of them. 

Farewell. 
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Epistula 7.6, aan Basilius 
 
(1) Sunt nobis munere dei novo nostrorum temporum exemplo amicitiarum vetera iura, 

diuque est quod invicem diligimus ex aequo. Porro autem, quod ad communem conscientiam 

pertinet, tu patronus: quamquam hoc ipsum praesumptiose arroganterque loquar; namque 

iniquitas mea tanta est, ut mederi de lapsuum eius assiduitate vix etiam tuae supplicationis 

efficacia queat. (2) Igitur, quia mihi es tam patrocinio quam dilectione bis dominus, pariter et 

quod memini probe, quo polleas igne sensuum, fonte verborum, qui viderim Modaharium, 

civem Gothum, haereseos Arianae iacula vibrantem quo tu spiritualium testimoniorum 

mucrone confoderis, servata ceterorum tam reverentia quam pace pontificum non iniuria tibi 

defleo, qualiter ecclesiasticas caulas istius aetatis lupus, qui peccatis pereuntium saginatur 

animarum, clandestino morsu necdum intellecti dentis arrodat.  
 

(3) Namque hostis antiquus, quo facilius insultet balatibus ovium destitutarum, dormitantum 

prius incipit cervicibus imminere pastorum. Neque ego ita mei meminens non sum, ut 

nequaquam me hunc esse reminiscar, quem longis adhuc abluenda fletibus conscientia 

premat; cuius stercora tamen sub ope Christi quandoque mysticis orationum tuarum rastris 

eruderabuntur. Sed quoniam supereminet privati reatus verecundiam publica salus, non 

verebor, etsi carpat zelum in me fidei sinister interpres, sub vanitatis invidia causam prodere 

veritatis. (4) Evarix, rex Gothorum, quod limitem regni sui rupto dissolutoque foedere antiquo 

vel tutatur armorum iure vel promovet, nec nobis peccatoribus hic accusare nec vobis sanctis 

hic discutere permissum est. Quin potius, si requiras, ordinis res est, ut et dives hic purpura 

byssoque veletur et Lazarus hic ulceribus et paupertate feriatur; ordinis res est, ut, dum in hac 

allegorica versamur Aegypto, Pharao incedat cum diademate, Israelita cum cophino; ordinis 

res est, ut, dum in hac figuratae Babylonis fornace decoquimur, nos cum Ieremia spiritalem 

Ierusalem suspiriosis plangamus ululatibus et Assur fastu regio tonans sanctorum sancta 

proculcet. (5) quibus ego praesentum futurarumque beatitudinum vicissitudinibus inspectis 

communia patientius incommoda fero; primum, quod mihi quae merear introspicienti, 

quaecumque adversa provenerint, leviora reputabuntur; dein quod certum scio maximum esse 

remedium interioris hominis, si in hac area mundi variis passionum flagellis trituretur 

exterior. (6) Sed, quod fatendum est, praefatum regem Gothorum, quamquam sit ob virium 

merita terribilis, non tam Romanis moenibus quam legibus Christianis insidiaturum pavesco. 

Tantum, ut ferunt, ori, tantum pectori suo catholici mentio nominis acet, ut ambigas 

ampliusne suae gentis an suae sectae teneat principatum. Ad hoc armis potens acer animis 
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alacer annis hunc solum patitur errorem, quod putat sibi tractatuum consiliorumque 

successum tribui pro religione legitima, quem potius assequitur pro felicitate terrena.  
 

(7) Propter quod discite cito catholici status valetudinem occultam, ut apertam festinetis 

adhibere medicinam. Burdigala, Petrogorii, Ruteni, Lemovices, Gabalitani, Helusani, Vasates, 

Convenae, Auscenses, multoque iam maior numerus civitatum summis sacerdotibus ipsorum 

morte truncatus nec ullis deinceps episcopis in defunctorum officia suffectis, per quos utique 

minorum ordinum ministeria subrogabantur, latum spiritalis ruinae limitem traxit. Quam fere 

constat sic per singulos dies morientum patrum proficere defectu, ut non solum quoslibet 

haereticos praesentum verum etiam haeresiarchas priorum temporum potuerit inflectere: ita 

populos excessu pontificum orbatos tristis intercisae fidei desperatio premit. (8) Nulla in 

desolatis cura dioecesibus [parochiisque]. Videas in ecclesiis aut putres culminum lapsus aut 

valvarum cardinibus avulsis basilicarum aditus hispidorum veprium fruticibus obstructos. 

Ipsa, pro dolor, videas armenta non modo semipatentibus iacere vestibulis sed etiam herbosa 

viridantium altarium latera depasci. Sed iam nec per rusticas solum solitudo parochias: ipsa 

insuper urbanarum ecclesiarum conventicula rarescunt. (9) Quid enim fidelibus solacii 

superest, quando clericalis non modo disciplina verum etiam memoria perit? Equidem cum 

clericus quisque defungitur, si benedictione succidua non accipiat dignitatis heredem, in illa 

ecclesia sacerdotium moritur, non sacerdos. Atque ita quid spei restare pronunties, ubi facit 

terminus hominis finem religionis? Altius inspicite spiritalium damna membrorum: profecto 

intellegetis, quanti subrepti sunt episcopi, tantorum vobis populorum fidem periclitaturam. 

Taceo vestros Crocum Simpliciumque collegas, quos cathedris sibi traditis eliminatos similis 

exilii cruciat poena dissimilis. Namque unus ipsorum dolet se non videre quo redeat; alter se 

dolet videre quo non redit. (10) Tu sacratissimorum pontificum, Leontii Fausti Graeci, urbe 

ordine caritate medius inveniris; per vos mala foederum currunt, per vos regni utriusque pacta 

condicionesque portantur. Agite, quatenus haec sit amicitiae concordia principalis, ut 

episcopali ordinatione permissa populos Galliarum, quos limes Gothicae sortis incluserit, 

teneamus ex fide, etsi non tenemus ex foedere. memor nostri esse dignare, domine papa. 
 

(1) By the bounty of God we enjoy the privileges of a long-standing friendship in a manner 

new to these times; yes, for many a year we have loved one another on terms of equality. But, 

as far as concerns our inner spiritual life, the relationship is different: here you are the 

patron and I the client—though it would be presumptuous and arrogant to say even this, for 

my iniquity is so great that even the potency of your supplications can scarcely cure it, owing 

to its constant relapses.  
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(2) So, because your position as patron and as friend makes you doubly my master, and also 

because I remember well the power of your glowing thoughts and flowing words (for I saw 

how, when Modaharius the Goth launched his darts of Arian heresy, you transfixed him with 

the sword of spiritual testimony)—for these reasons, without offence or slight to the other 

bishops, I feel justified in sadly reporting to you how the wolf that battens on the sins of 

perishing souls is preying on the sheep-folds of the church in this age, biting by stealth and as 

yet unnoticed.  
 

(3) For the old Enemy, in order the more easily to pounce upon the bleating undefended 

sheep, is first threatening the necks of the sleeping shepherds. I am not indeed so forgetful of 

myself as not to remember that I am a man oppressed by a guilty conscience that still requires 

long weeping to make it clean (though I hope that, with Christ’s help, the dung of my soul will 

some day be cleared away by the mystic rake of your prayers); nevertheless, as the public 

welfare must override the shameful sense of one’s personal guilt, I will disregard any 

aspersions cast upon my zeal by some malign critic of my good faith, and under the evil eye of 

vanity I shall not fear to proclaim the cause of truth. (4) Euric, King of the Goths, having 

broken and shattered the old treaty, is “defending,” in other words, extending the boundaries 

of his kingdom by the arbitrament of the sword, and in this situation it is equally impossible 

for a sinner like myself to lodge a complaint or for a saint like you to investigate the case: on 

the contrary, if you ask me, it is the regular thing for the rich man here to be clothed in purple 

and fine linen and for Lazarus to be smitten with sores and poverty; it is the regular thing that 

while (allegorically speaking) we dwell in this land of Egypt, Pharaoh should walk abroad 

bearing his diadem, and the Israelite carrying his work-basket; it is the regular thing that, 

while (in a figure of speech) we are scorched in this Babylonian furnace, we should (like 

Jeremiah) lament for the spiritual Jerusalem with sighs and groans, and that the Assyrian 

thundering in his royal pride should trample the Holy of Holies underfoot. (5) When I 

consider these alternations of present and future joys I bear more patiently our common 

afflictions; for, in the first place, a scrutiny of my own deserts will surely make any 

misfortunes which befall me seem less heavy; and, in the second place, I know for a certainty 

that the most effective cure for the inner man is for the outer man to be flailed by divers 

sufferings on the threshing-floor of the present world. (6) But I must confess that, although 

the said King of the Goths is justly feared for his armed might, I dread less his designs 

against our Roman city-walls than against our Christian laws.  
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So repugnant, they say, is the mention of the word “catholic” to his mouth and his heart that 

one doubts whether he is more the ruler of his nation or of his sect. Moreover, with all his 

military might, his ardent spirit, and his youthful energy, he labours under one delusion: he 

imagines that the success of his dealings and plans comes from the genuine orthodoxy of his 

religion, whereas it would be truer to say that he achieves it by earthly good-fortune.  
 

(7) This being so, let me tell you briefly the secret malady of the body catholic, in order that 

you may quickly administer an open remedy. Bordeaux, Périgueux, Rodez, Limoges, Javols, 

Eauze, Bazas, Saint-Bertrand, Auch, and a far greater number of other cities have now, by the 

death of the incumbents, lost their bishops, and no bishops have been appointed to succeed 

the departed—the men, of course, by whom new presentations to the cures of the minor orders 

were made; and in consequence, a wide tract of spiritual devastation has been created: it is 

generally agreed that, so increasingly extensive is this ruin becoming because of the daily 

decrease in the ranks of priests through death, that it might appal not only any heretics of the 

present but also arch-heretics of past days: to such an extent are the peoples, left desolate by 

the death of their bishops, sunk in a gloomy despair at the disruption of their faith. (8) In the 

desolate dioceses [and parishes] there is no one to exercise oversight; you can see in the 

churches roofs crumbling and falling or door-hinges torn away, and the entrances to the 

basilicas blocked by thickets of rough briers; sadder still, one can see cattle not only lying in 

the vestibules half-open to the sky but actually cropping the sides of grass-grown altars. And 

now it is not only in the country parishes that solitude reigns; to crown all, the congregation 

even in the city churches is becoming sparser. (9) What comfort is left to the faithful when not 

only the teaching of the clergy but even the memory of them perishes? If, when one of the 

clergy dies, he does not admit an heir to his office by handing on his benediction, then 

assuredly it is the priesthood that dies in that church, not the priest. And what hope would you 

say remains when the end of a man’s life implies the end of religion? Examine more deeply 

these losses of spiritual members, and you will certainly realise that with each removal of a 

bishop you will have the faith of a people put in jeopardy. I need scarcely mention your 

colleagues, Crocus and Simplicius, ousted from the thrones to which they had succeeded and 

suffering different tortures from a similar exile; for one of them laments that he does not see 

the place to which he would fain return, the other that he sees the place to which he cannot 

return. (10) You are surrounded by those most holy pontiffs, Leontius, Faustus, and Graecus; 

you have a middle place among them in the location of your city and in seniority, and you are 

the centre of their loving circle;  
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you four are the channels through which the unfortunate treaties flow; through your hands 

pass the compacts and stipulations of both realms. Work, therefore, that this may be the chief 

article of the peace—that episcopal ordination being permitted we may hold according to the 

faith, though we cannot hold according to the treaty, those peoples of Gaul who are enclosed 

within the bounds of the Gothic domain. Deign to hold me in remembrance, my Lord Bishop. 
 

 
Epistula 8.2, aan Johannes 
 
(1) Credidi me, vir peritissime, nefas in studia committere, si distulissem prosequi laudibus 

quod aboleri tu litteras distulisti, quarum quodammodo iam sepultarum suscitator fautor 

assertor concelebraris, teque per Gallias uno magistro sub hac tempestate bellorum Latina 

tenuerunt ora portum, cum pertulerint arma naufragium. (2) Debent igitur vel aequaevi vel 

posteri nostri universatim ferventibus votis alterum te ut Demosthenen, alterum ut Tullium 

nunc statuis, si liceat, consecrare, nunc imaginibus, qui te docente formati institutique iam 

sinu in medio sic gentis invictae, quod tamen alienae, natalium vetustorum signa retinebunt: 

nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus quisque 

discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse. (3) Nos vero ceteros supra 

doctrinae tuae beneficia constringunt, quibus aliquid scribere assuetis quodque venturi legere 

possint elaborantibus saltim de tua schola seu magisterio competens lectorum turba proveniet. 

vale. 
 

(1) It seemed to me, my paragon of scholars, that it would be an outrage against learning if I 

delayed the tribute of praise due to you for delaying the extinction of literary culture, for you 

are acclaimed as its reviver, promoter, and champion when it lay more or less buried, and 

through the length and breadth of Gaul you stand alone as the teacher who amid the storms 

of war has enabled Latin speech to gain a haven of refuge, although Latin arms have suffered 

shipwreck. (2) Therefore contemporaries and posterity alike should universally, amid a 

chorus of fervent vows, consecrate you as a second Demosthenes or a second Cicero, now 

with statues (if so allowed), now with portraits; for they have been so moulded and trained by 

your teaching that, though now in the very midst of an unconquerable and alien race, they 

will preserve the signs of their ancient birthright; for now that the old degrees of official rank 

are swept away, those degrees by which the highest in the land used to be distinguished from 

the lowest, the only token of nobility will henceforth be a knowledge of letters.  
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(3) But the benefits derived from your teaching especially claim gratitude from me above all 

others—me who practise authorship and endeavour to produce something that posterity can 

read; for at least from your schoolroom or from your lessons there will always emerge a 

qualified crowd of readers. Farewell. 
 

 
Epistula 8.8, aan Syagrius 
 
(1) Dic, Gallicanae flos iuventutis, quousque tandem ruralium operum negotiosus urbana 

fastidis? Quamdiu attritas tesserarum quondam iactibus manus contra ius fasque sibi vindicant 

instrumenta cerealia? Quousque tua te Taionnacus patriciae stirpis lassabit agricolam? 

Quousque prati comantis exuvias hibernis novalibus non ut eques sed ut bubulcus abscondis? 

Quousque pondus ligonis obtusi nec perfossis antibus ponis? (2) Quid Serranorum aemulus et 

Camillorum cum regas stivam, dissimulas optare palmatam? Parce tantum in nobilitatis 

invidiam rusticari. Agrum si mediocriter colas, possides; si nimium, possideris. Redde te 

patri, redde te patriae, redde te etiam fidelibus amicis, qui iure ponuntur inter affectus. Aut si 

te tantum Cincinnati dictatoris vita delectat, duc ante Raciliam, quae boves iungat. (3) Neque 

dixerim sapienti viro rem domesticam non esse curandam, sed eo temperamento, quo non 

solum quid habere sed quid debeat esse consideret. Nam, si ceteris nobilium studiorum artibus 

repudiatis sola te propagandae rei familiaris urtica sollicitat, licet tu deductum nomen a trabeis 

atque eboratas curules et gestatorias bratteatas et fastos recolas purpurissatos, is profecto 

inveniere, quem debeat sic industrium quod latentem non tam honorare censor quam censetor 

onerare. Vale. 
 

(1) Tell me, you brightest flower of our Gallo-Roman youth, how long, pray, are you going to 

busy yourself with rustic activities and disdain those of the town? How long will agricultural 

implements, in defiance of all law sacred and profane, claim for themselves those hands 

which once were worn with the casting of dice? How long is your estate of Taionnacus going 

to exhaust you, a farmer of patrician stock? How long, acting like a ploughman and not as a 

cavalier, will you continue burying in the winter tillage the spoils of the waving corn-land? 

How long will you bring the weight of the blunt mattock to bear on vine-rows in a never-

ending effort to dig them through? (2) Why guide the plough-handle in competition with 

Serranus and Camillus and yet forgo all ambition for the consul’s robe? Do not bring a slur 

on the nobility by staying so constantly in the country. Whoso cultivates a farm in moderation, 

owns it: whoso cultivates it to excess, is owned by it.  
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Give yourself back to your father, to your fatherland, and also to your faithful friends, whom I 

hope I am justified in classing with such objects of affection; or if the life of the dictator 

Cincinnatus is so very attractive to you, first marry a Racilia and let her yoke the oxen for 

you. (3) I would not indeed say that a wise man should fail to concern himself with his private 

affairs, but he should act on the even principle of considering not only what he should have 

but what he should be. If you reject all other forms of accomplishments that noblemen should 

cultivate, and if the sting to extend your property is the only emotion that stirs you, then you 

may look back on a name derived from consular robes, you may recall a series of curule seats 

and gilded travelling-chairs and purple mantles all recorded in the annals of the State, but 

nevertheless you will prove to be that obscure hardworking type who has less claim to be 

praised by the censor than to be preyed on by the tax-assessor. Farewell. 
 

 
Epistula 9.5 , aan Julianus 
 
(1) Etsi plusculum forte discreta, quam communis animus optabat, sede consistimus, non 

tamen medii itineris obiectu quantum ad solvendum spectat officium nostra sedulitas 

impediretur, nisi quod per regna divisi a commercio frequentiore sermonis diversarum 

sortium iure revocamur; quae nunc saltim post pacis initam pactionem quia fidelibus animis 

foederabuntur, apices nostri incipient commeare crebri, quoniam cessant esse suspecti. 

Proinde, domine papa, cum sacrosanctis fratribus vestris pariter Christo supplicaturas iungite 

preces, ut dignatus prosperare quae gerimus nostrique dominii temperans lites arma 

compescens illos muneretur innocentia, nos quiete, totos securitate. Memor nostri esse 

dignare, domine papa. 
 

(1) Although we happen to dwell in places a little farther apart than our common friendship 

led us to hope for, yet, as far as concerns due maintenance of correspondence, our regularity 

would not have been hindered by the intervening distance, but for one thing—we live in 

different realms and are thus prevented from more frequent contact by the rights of 

conflicting governments. But now at least, on the conclusion of the peace-treaty, they will be 

leagued together in loyal harmony, and our letters will begin to pass in quick succession, 

seeing that they cease to be under suspicion. (2) Therefore, my Lord Bishop, join your prayers 

with those of your holy brethren in beseeching Christ that he may be pleased to prosper what 

we do, and that, allaying the quarrels and restraining the hostilities of our dominion, he may 

bless those people with guiltlessness, ourselves with peace, and all with freedom from fear. 

Deign to hold me in remembrance, my Lord Bishop. 
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Epistula 9.16, aan Firminus 

 
(1) Si recordaris, domine fili, hoc mihi iniunxeras, ut hic nonus libellus peculiariter tibi 

dicatus ceteris octo copularetur, quos ad Constantium scripsi, virum singularis ingenii, consilii 

salutaris, certe in tractatibus publicis ceteros eloquentes, seu diversa sive paria decernat, 

praestantioris facundiae dotibus antecellentem. sponsio impleta est, non quidem exacte, sed 

vel instanter. (2) Nam peragratis forte dioecesibus cum domum veni, si quod schedium temere 

iacens chartulis putribus ac veternosis continebatur, raptim coactimque translator festinus 

exscripsi, tempore hiberno nil retardatus, quin actutum iussa complerem, licet antiquarium 

moraretur insiccabilis gelu pagina et calamo durior gutta, quam iudicasses imprimentibus 

digitis non fluere sed frangi. Sic quoque tamen compotem officii prius agere curavi, quam 

duodecimum nostrum, quem Numae mensem vos nuncupatis, Favonius flatu teporo 

pluviisque natalibus maritaret.  
 

(3) Restat, ut te arbitro non reposcamur res omnino discrepantissimas, maturitatem 

celeritatemque. Nam quotiens liber quispiam scribi cito iubetur, non tantum honorem spectat 

auctor a merito quantum ab obsequio. De reliquo, quia tibi nuper ad Gelasium virum sat 

benignissimum missos iambicos placuisse pronuntias, per hos te quoque Mytilenaei oppidi 

vernulas munerabor. 

 

 Iam per altemum pelagus loquendi  

 egit audacem mea cymba cursum  

 nec bipertito timuit fluento  

   flectere clavum. 
 

5 Solvit antemnas, legit alta vela,  

 palmulam ponit manus, atque transtris  

 litori iunctis petit osculandam  

   saltus harenam.  
 

 Mussitans quamquam chorus invidorum  

10 prodat hirritu rabiem canino,  

 nil palam sane loquitur pavetque  

   publica puncta.  
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 Verberant puppim, quatiunt carinam,  

 ventilant spondas laterum rotundas,  

15 arborem circa volitant sinistrae  

   sibila linguae.  
 

 Nos tamen rectam comite arte proram,  

 nil tumescentes veriti procellas,  

 sistimus portu, geminae potiti  

20   fronde coronae,  
 

 Quam mihi indulsit populus Quirini,  

 blattifer vel quam tribuit senatus,  

 quam peritorum dedit ordo consors  

   iudiciorum,  
 

25 Cum meis poni statuam perennem  

 Nerva Traianus titulis videret,  

 inter auctores utriusque fixam  

   bybliothecae;  
 

 Quamque post, visus prope, post bilustre  

30 tempus accepi, capiens honorem,  

 qui patrum ac plebis simul unus olim  

   iura gubernat.  
 

 Praeter heroos ioca multa multis  

 texui pannis; elegos frequenter  

35 subditos senis pedibus rotavi  

   commate bino.  
 

 Nunc per undenas equitare suetus  

 syllabas lusi celer atque metro  

 Sapphico creber cecini, citato  

40   rarus iambo.  
 

 Nec recordari queo, quanta quondam  

 scripserim primo iuvenis calore;  

 unde pars maior utinam taceri  

   possit et abdi!  
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45 Nam senectutis propiore meta  

 quicquid extremis sociamur annis,  

 plus pudet, si quid leve lusit aetas,  

   nunc reminisci.  
 

 Quod perhorrescens ad epistularum  

50 transtuli cultum genus omne cura,  

 ne reus cantu petulantiore  

   sim reus actu;  

  

 Neu puter solvi per amoena dicta,  

 schema si chartis phalerasque iungam,  

55 clerici ne quid maculet rigorem  

   fama poetae.  
 

 Denique ad quodvis epigramma posthac  

 non ferar pronus, teneroque metro  

 vel gravi nullum cito cogar exhinc  

60   promere carmen:  
 

 Persecutorum nisi quaestiones  

 forsitan dicam meritosque caelum  

 martyras mortis pretio parasse  

   praemia vitae.  
 

65 E quibus primum mihi psallat hymnus  

 qui Tolosatem tenuit cathedram,  

 de gradu summo Capitoliorum  

   praecipitatum;  
 

 Quem negatorem Iovis ac Minervae  

70 et crucis Christi bona confitentem  

 vinxit ad tauri latus iniugati  

   plebs furibunda,  
 

 Vt per abruptum bove concitato  

 spargeret cursus lacerum cadaver  

75 cautibus tinctis calida soluti  

   pulte cerebri.  
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 Post Saturninum volo plectra cantent,  

 quos patronorum reliquos probavi  

 anxio duros mihi per labores  

80   auxiliatos,  
 

 Singulos quos nunc pia nuncupatim  

 non valent versu cohibere verba;  

 quos tamen chordae nequeunt sonare,  

   corda sonabunt. 

(4) Redeamus in fine ad oratorium stilum materiam praesentem proposito semel ordine 

terminaturi, ne, si epilogis musicis opus prosarium clauserimus, secundum regulas Flacci, ubi 

amphora coepit institui, urceus potius exisse videatur. Vale. 

(1) If you remember, my Lord and Son, you had urged that this ninth book specially dedicated 

to you should be added to the other eight, which I had inscribed to Constantius, that man of 

unique talent and wholesome judgment, who in his public discourses certainly excels all other 

speakers—whether he agrees with or differs from them—by virtue of his pre-eminent 

eloquence. My promise is now fulfilled, not indeed perfectly, but at least promptly.  

(2) For when I got home after a diocesan visitation, I copied out hastily and under pressure, 

working in a fury of transcription, all the bits of writing that lay about at random in 

crumbling worn-out papers: nor did I let the wintry season hinder me from at once carrying 

out your orders, although the amanuensis was delayed by the cold which prevented the page 

from drying and by the ink-drops freezing harder than the pen, so that you might have thought 

them to be not flowing but breaking into pieces when his fingers pressed the nib. But even so, 

I strove to fulfil my obligation before the west wind with its warm breath and native rains 

should arrive to fertilise the month that we reckon the twelfth and you call Numa’s month. (3) 

It remains for you, in judging my work, not to require of me two entirely incompatible things, 

finish and speed; for whenever the writing of a book is demanded at short notice the author 

looks for credit more on the ground of obedience than of merit. As a conclusion, since you 

assure me that you enjoyed the iambics I sent to my very kind friend Gelasius, I will reward 

you in your turn with these humble natives of the town of Mytilene. 
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“Now my ship has driven its bold course over the twin seas of utterance, nor has it feared to 

guide its helm through the two sundered streams.  

“Now my hand loosens the yards, furls the tall sails, and lays down the oars, and I leap from 

the thwarts alongside the shore, eager to kiss the land. 

“Though the muttering chorus of my detractors betrays its rage by dog-like snarling, they 

utter not a single word aloud, fearing the voice of public favour accorded me. 

“Malignant hissing tongues lash the stern and shake the keel; they sway the rounded 

framework of the sides and flit around the mast. 

“But I, fearing not at all the swelling storms, have guided my prow with the skill that never 

leaves me, and now bring her to rest in the harbour, having gained the leafage of a double 

crown. 

“One crown was bestowed on me by Quirinus’ people and by the purple-clad senate, and by 

the learned company of judges unanimously, 

“When Nerva Trajan saw my statue, with all my honours inscribed, set up for all time, firmly 

fixed amidst the writers of the two libraries. 

“The second crown was that which ten years later I was awarded when received into the 

Presence, on the occasion when I took up that office which, since of old, singly controls the 

rights of senate and people alike. 

“Besides my hexameter verses I have fashioned many sportive poems in many patterns: oft 

have I turned off two-limbed pentameters placed under hexameters. 

“Yet again, I have amused myself, a practised rider, by cantering through the eleven 

syllables, and many a time I have sung in the Sapphic measure, but rarely in the swift iambic. 

“Nor can I recall how many things I wrote in the first fervour of youth; I only wish that most 

of them might be buried in silence! 

“For as the bourn of old age draws nearer, the closer I get to my last years, the more I am 

ashamed to remember now the flippant frolics of my youth. 

“Appalled by this memory, I have transferred my study in all its forms to the cultivation of 

letter-writing, lest, guilty as I was of wanton song, I should be guilty also of wanton deed; 

“And lest I should be thought a voluptuary demoralised by prettiness of language if I added to 

my pages tropes and trappings, so that my fame as a poet might not cast a slur on my 

strictness as a cleric. 

“Lastly I shall not henceforth plunge headlong into the writing of a trivial poem, nor from 

this time on shall I be easily induced to produce a poem in either light or weighty measure— 
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“Unless perhaps I tell of the inquisitions of the persecutors and how the martyrs, earning a 

place in heaven, won the reward of life at the cost of death. 

“Of these may he be the first theme of my hymn who held the bishop’s throne at Toulouse and 

was flung headlong from the topmost step of the Capitol; 

“Who for denying Jove and Minerva and confessing the blessings of Christ’s cross was tied 

by the maddened mob to the side of a bull that had not known the yoke, 

“That, the beast being driven wildly down the steep, its rushing course might scatter asunder 

his torn body, staining the rocks with the warm pulp of his mangled brain. 

“After Saturninus I would have my quill sound the praises of the other patrons whom I have 

found to be helpers in my hard struggles when my heart was troubled. 

“These my grateful words cannot now fit by name within the limits of verse; but though my 

harp cannot sound their names, my heart shall ever sound their praise.” 

4. In conclusion, let me return to prose style and so bring my present material to an end 

according to the plan which I determined at the outset, lest, if I round off my prose with a 

poetic epilogue, it might look like what Horace has in his manual—the wine jar that was to 

have been moulded turning out to be a pitcher instead. Farewell. 
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