
De nieuwe vertaling van Tacitus’ Historiën
door Vincent Hunink (Amsterdam 2010)
confronteert mij met de manier waarop

een Romeins historicus het bijbelse exodusverhaal
heeft naverteld. Dan stokt de adem. Wat gebeurt hier
allemaal? 

Slaven zoeken de wereldheerschappij
Het algemene beeld dat Tacitus van de Joden schetst,
is denigrerend. Dat wisten we. Zijn boodschap is:
goed dat wij met dit volk hebben afgerekend in de
grote oorlog tegen Jeruzalem, in het jaar 70. De Joden
werden volgens hem reeds in oude tijden beschouwd
als ‘het allerlaagste soort slaven’, als ‘een meer dan
afstotelijk volk’, dat men niet kon overhalen ‘hun
bijgeloof in te ruilen voor Griekse zeden’ (V,8). Toch
wil hij dit volk niet onderschatten. De ambitie van
deze oorspronkelijke slaven is immers altijd groot
geweest en dat gold met name in de dagen van hun
opstand tegen Rome. Het gaat hun om niets minder
dan de wereldhegemonie. ‘De meesten waren vast
overtuigd dat hun aloude priestergeschriften een
voorspelling bevatten: juist in die tijd zou de Oriënt
sterk worden, men zou starten in Judea en dan mees-
ter van de wereld worden’ (V, 13) . De schets van
Tacitus verraadt irritatie, zo niet onderdrukte angst.
Slaven zoeken de wereldheerschappij! Waar hadden
de Romeinen dat eerder gehoord! Met zulke lieden
kun je maar beter voorgoed afrekenen. En als dat
gebeurt, is dat dan ook terecht gedaan. Tacitus kijkt
met de ogen van de overwinnaar naar de Joden en
naar hun land. Zijn beschrijving van het land Judea
is daarom des te schrijnender, omdat de lezer weet
dat dit de situatie was vóór de grote oorlog. Daarna
was het land niet meer van de Joden. 

Exodus volgens Tacitus 
Deze hatelijke schets is echter niet het enige dat
Tacitus over de Joden te bieden heeft. Hij wordt iets
warmer wanneer hij het verhaal van de uittocht uit
Egypte aan de orde stelt (V,3). In alle beknoptheid
volgt zijn weergave van het exodusverhaal de struc-
tuur van het bijbelse verhaal. In een paar alinea’s
horen we over de uittocht uit Egypte, de tocht door
de woestijn en de intocht in een nieuw land. Het ver-
haal is overigens op geheel eigen wijze ingevuld,
waarbij Tacitus naar zijn gewoonte alles terugbrengt
tot op datgene wat hij beschouwt als de harde, histo-
rische kern van het gebeuren. Dat levert een verras-
sende variant van het exodusverhaal op. 

De uittocht wordt door hem beschreven als etni-

sche zuivering door middel van concentratie en
deportatie van de Joden. Tijdens een dodelijke epide-
mie krijgt de Egyptische koning een orakel om de
Joden uit zijn land te verwijderen. ‘Hij kreeg het
bevel het rijk op te schonen: dit soort volk was
gehaat bij de goden, het moest weg, naar andere lan-
den.’ De deportatie verloopt systematisch: ‘Zo wer-
den die mensen opgespoord en verzameld, achterge-
laten in de woestijn.’ De vertaling van Hunink laat
geen misverstand bestaan over de actie van de
koning. In de oudere vertaling uit 1958 kiest J.W.
Meier de woorden ‘zuiveren’, ‘concentreren’ en
‘deporteren’, en geeft daarmee aan het verhaal een
unheimische actualiteit.

De tocht door de woestijn zou volstrekt kansloos
geweest zijn door watergebrek. Ze hadden geen idee
waar  in de woestijn ze water moesten zoeken. Maar
Mozes toont zich een ware leider in de pragmatische
zin van het woord. Hij komt erachter waar water is
door de beweging te volgen van een groep wilde
ezels, die zich naar ‘een rots met schaduwrijke
bomen’ begeeft. Zo ontdekt hij ‘ruime waterstro-
men’ voor zijn volk.  

De intocht in het land was daarna slechts een kwestie
van zeven dagen. Het lijkt alsof Tacitus hier de intocht
in het land samenvat zoals dat gebeurt in de brief aan
de Hebreeën (11:30), waarbij uitsluitend gezinspeeld
wordt op de inname van Jericho. In Tacitus’ woorden
‘... na zes dagen ononderbroken voorttrekken namen
ze op de zevende dag gebieden in waarvan ze de bewo-
ners verjoegen, en stichtten er hun stad en hun tem-
pel’. Wanneer later in Historiën V,4 en 5 iets over hun
religie wordt gezegd, wordt de instelling van de
zevende dag als rustdag verklaard ‘omdat die dag het
eind bracht van hun inspanningen’.

Het is verbluffend hoe Tacitus het exodusverhaal
weet samen te vatten in drie snijdende, actuele, exis-
tentiële beelden: de deportatie van de Joden, het lei-
derschap van Mozes als zaak van leven en dood, de
viering van de zevende dag als dag van bevrijding. Zo
wordt de wording van het Joodse volk aan het licht
gebracht door een niet-joodse schrijver, een talig
kunstenaar, die zich beroept op secundaire bronnen.
Dit is echter nog niet alles. Het verhaal bevat een
intrigerende kern. 

Het moreel van de ballingen 
De pointe van Tacitus’ weergave van het exodus-
verhaal zit halverwege, en wel in het moment waarop
Mozes zich opwerpt als leider, terwijl het volk wan-
hopig in de woestijn is achtergelaten. Die presentatie

28 I n t e r p r e t a t i e n d e c e m b e r  2 0 1 0

Eerder dit jaar kwam een
nieuwe vertaling uit van
Tacitus’ Historiën.
Maarten den Dulk is
geschokt over de hatelijke
schets die de Romeinse his-
toricus Tacitus geeft van de
Joden. Zijn aandacht gaat
hier met name uit naar de
wijze waarop Tacitus het
exodusverhaal weergeeft.

Prof. dr. M. den Dulk was
tot zijn emeritaat hoogle-
raar praktische theologie
aan de Universiteit van
Leiden en is medewerker
van Interpretatie.

Intocht van joodse slaven in
Rome, zeulend met roofbuit uit de
tempel.
Rome, boog van Titus.
Foto: Anton Sinke

Exodus volgens TacitusMaarten den Dulk



I n t e r p r e t a t i e n d e c e m b e r  2 0 1 0 29



30 I n t e r p r e t a t i e n d e c e m b e r  2 0 1 0

van Mozes wordt zo intens beschreven dat men de
woorden van de tekst langzaam moet proeven:

Terwijl de ballingen allemaal in tranen waren, ver-
lamd, gaf Mozes, een van hen, de raad niet te rekenen
op hulp van goden of mensen: die hadden hen beide
in de steek gelaten. Ze moesten vertrouwen op zich-
zelf! En de eerste met wiens hulp ze hun huidige
ellende zouden verdrijven was dan hun ‘hemelse lei-
der’.

De vertaler, Vincent Hunink, laat aan het begin van
deze zinnen in een hortend ritme en in ongewone
woordvolgorde iets van de hardheid van Tacitus’ taal
horen. Taal die – zoals de vertaler zelf zegt – pijn
doet (blz. 15). De situatie van de Joden wordt in één
woord samengevat: ballingschap. Dat is hun huidige
ellende en daardoor zijn ze verlamd door verdriet.
Een van de ballingen is Mozes. Als hij het woord
neemt, begint de taal ineens beter te stromen. De
kleine, bemoedigende rede van Mozes biedt een ope-
ning in de hopeloze situatie.

De eerste indruk die deze rede van Mozes wekt, is
dat hij op een handige manier zichzelf introduceert
als hemelse leider, dux caelestis. Zijn volksgenoten
zullen wel zien dat uiteindelijk hij degene is die hen
uit de ellende kan bevrijden, zij het door bemidde-
ling van een groep ezels. Hij zal zijn volk van hem-
zelf afhankelijk maken door zijn kennis van het
leven in de woestijn en dan hebben ze uiteindelijk
geen alternatief dan hem als goddelijke leider te
accepteren, waarbij hij op zijn beurt in alle beschei-
denheid de eer kan geven aan de ezel. Het ligt in de
aard van Tacitus om Mozes zo neer te zetten.

Er loopt echter nog een tweede indruk mee. Mozes
legt uit waarom Joden kritiek moeten hebben op de
bestaande humaniteit en religiositeit. Omdat hier
het gevaar van over-interpretatie op de loer ligt, is
voorzichtigheid geboden, maar ik ga toch even op
dit spoor door. Wat is, volgens Tacitus, de argumen-
tatie van Mozes? Mozes begint met kritiek op de
hemel en de aarde: zijn volksgenoten moeten zich
realiseren dat ze in de ballingschap zowel door
goden als door mensen zijn verlaten. Beiden hebben
hen laten vallen. Dat is nu precies de angel in hun
ballingschap. Wanneer ze zich eenmaal hiervan
bewust zijn, hoeven ze niet meer om te zien naar
hulp van buiten. Een algemeen beroep op humani-
teit en religiositeit werkt niet. Mensen zijn niet
zomaar te vertrouwen, maar goden evenmin. Deze
kritiek moet hen wantrouwig maken jegens het
bestaande patroon van menselijke en goddelijke
normen en waarden. Als ballingen zijn ze voorgoed
op zichzelf teruggeworpen en kunnen ze alleen nog
maar vertrouwen op hun eigen inzicht. Maar wat is
het criterium voor hun eigen inzicht? Er is voor hen
slechts één ding dat telt en dat is: daadwerkelijke

beëindiging van hun huidige ellende. Hun balling-
schap moet verbannen worden, al was het maar met
hulp van een ezel! Alleen dan kan men met recht
spreken van een dux caelestis. Bevrijding uit de
ellende van de ballingschap is het criterium dat
Mozes hun inscherpt. Aan dat criterium toetst hij de
bestaande humaniteit en godsdienst. Dat is de
grond van zijn kritiek. 

De grond van de kritiek
Ligt het in Tacitus’ bedoeling om Mozes’ woorden zo
uit te leggen? Ik neem aan dat Tacitus niet voorzien
heeft dat men er een theologie van de bevrijding op
zou loslaten. Maar men kan de betekenis van deze
tekst ook niet te laag aanslaan. Men bedenke dat
Tacitus middels deze woorden Mozes opvoert als
stichter van de joodse godsdienst. Hij zal zelf in
directe aansluiting hierop laten horen wat de
Mozaïsche godsdienstige praktijken behelzen: ze
zijn ‘tegengesteld aan die van andere mensen. Bij
hen is alles profaan wat bij ons heilig is, en omge-
keerd alles toegestaan wat bij ons taboe is’ (V,4).
Mozes’ wetgeving vormt dus, volgens Tacitus, de
omkering van alle in zijn cultuur bekende normen
en waarden. En dat is inclusief de verering van de
goden. Welnu, in het exodusverhaal leert men de
oorzaak van die omkering van alle waarden kennen.
Mozes had als balling alle reden om kritiek te heb-
ben op de maatschappij en de godsdienst die hem in
die vernederende situatie hadden gebracht. Tacitus
heeft het exodusverhaal verteld om duidelijk te
maken waar de grond van de radicale, kritische hou-
ding van de Joden zit. Hij vond blijkbaar dat deze
kennis nodig was om het motief van de opstand van
de Joden tegen Rome beter te kunnen begrijpen. Het
is indrukwekkend dat hij dat gezien heeft. Het is
huiveringwekkend dat hij dit inzicht biedt op het
moment waarop hij zal gaan beschrijven hoe Rome
met Jeruzalem heeft afgerekend, hoe de Joden wer-
den ‘opgespoord en verzameld, achtergelaten in de
woestijn’. Dat bedoelde ik met: dan stokt de adem.


