
Anke Van Haudenhuyse Martialis, de schrijver van 
zo’n veertien boeken epigrammen, stelt met humor en 
venijn ondeugden aan de kaak. De ondeugd die het 
vaakst terugkeert, is hypocrisie. De pechvogels, die 
in deze selectie aan bod komen, hebben naast hun 
gebrek aan oprechtheid ook nog een ander gebrek  
met elkaar gemeen: hoofdhaar.

Geeft u maar toe dat het stee-
vast grappige beelden ople-
vert: de dunne, blonde lokken 
van Donald Trump, die moe-
ten verdoezelen dat hij eigen-
lijk veel kaler is dan hij eruit 
ziet. Een filmpje uit 2018, 
waarin te zien is hoe Trumps 
kapsel tijdens de beklimming 

van het presidentiële vliegtuig door een windvlaag naar 
de Filistijnen wordt geholpen werd massaal bekeken. 
En in 2020 haalde Trump opnieuw de krantenkoppen, 
omdat hij er naar eigen zeggen niet in slaagde zijn ‘mooie 
haar’ te wassen. De waterstraal die uit de douchekop-
pen in de Verenigde Staten komt zou te zwak zijn. Zoals 
het een stand-upcomedian betaamt, pakte Trump bij 
die gelegenheid uit met een geslaagde oneliner: ‘Ik weet 
niet hoe het met jou zit, maar mijn mooie haar moet 
perfect zijn.’

Kaalheid, een handicap
Bovenstaande anekdotes maken duidelijk dat haar 
belangrijk is. Heel belangrijk. In de oudheid was dat 
niet anders. Het valt op dat Suetonius in zijn beschrijving 
van diverse Romeinse keizers kaalheid een deformitas 
noemt, een lichamelijk gebrek, iets dat afbreuk doet 
aan het uiterlijk. Zo beschrijft hij het aftakelende uiter-
lijk van keizer Domitianus (geboren in 51 n.Chr.) als volgt 
(Domitianus 18): op latere leeftijd werd zijn uiterlijk 
ontsierd door kaalheid, een dikke buik en magere benen, 
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Zo kaal als een hoerenreet
Martialis over kaalheid bij mannen

die door een slepende ziekte sowieso al erg mager 
waren. Blijkbaar kon de keizer het ook maar moeilijk 
verkroppen, wanneer er met kaalkoppen de spot werd 
gedreven, schrijft Suetonius in hetzelfde hoofdstuk. 
Het ging zelfs zó ver dat Domitianus zich persoonlijk 
beledigd voelde, wanneer anderen om hun kale knikker 
bespot of beschimpt werden. 
En toch durfde Martialis (geboren circa 40 n.Chr.) het 
aan om kale mannen in zijn epigrammen door de man-
gel te halen. Een onvertogen woord over keizer Domi-
tianus valt echter nergens. Nee, Martialis, ‘de geestige 
vleier’, zorgt er wel voor om een potentiële geldschieter 
niet tegen de haren in te strijken.1 Geen keizers dus die 
in zijn epigrammen de klappen moeten incasseren, 
maar gewone mannen. Want of hij nu tot een hoge of 
een lage sociale klasse behoorde, élke kaalkop kreeg 
bij de Romeinen op regelmatige basis af te rekenen met 
openlijke spot en vernederingen.2 De leeftijd speelde 
natuurlijk wel een rol. Een senior die z’n haar begon te 
verliezen, de nodige rimpels had en een strenge uit-
drukking straalde net pósitieve dingen uit: dignitas 
(waardigheid), gravitas (ernst) en auctoritas (gezag).3 
Maar een man in de bloei van zijn leven die géén weel-
derige lokken had, of erger nog, helemaal kaal was, 
werd scheef aangekeken. Zo iemand werd immers 
verondersteld kordaat en viriel te zijn en moest dat ook 
uitstralen. Een volumineuze haardos was daarbij essen-
tieel. De fysiognomiek, de pseudowetenschap waarbij 
men ervan uitgaat dat het uiterlijk iemands inborst 
getrouw weerspiegelt, was in de oudheid wijdverspreid.4

De mannen die in de epigrammen de revue passeren 
gaan steeds achter een pseudoniem schuil. Martialis 
wil niet mensen persoonlijk viseren, maar ondeugden 
aan de kaak stellen. Parcere personis, dicere de vitiis, 
zoals hij het zelf uitdrukt in epigram 10,33. En de vitium 
die Martialis hier aan de schandpaal wil nagelen, is niet 
het kaal zijn op zich, maar de belachelijke trucjes die 
gebruikt worden om die kaalheid te verbergen. Het is 
de hypocrisie die bij Martialis het vaakst op de schop 
gaat. In zijn ogen is niets belachelijker dan je beter voor 
te doen dan je bent.
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Met verf en penseel
In het eerste epigram krijgt Phoebus een veeg uit de 
pan. Hij probeert zijn calva (kaalkop) te camoufleren 
door zijn schedel eerst met unguentum (een welriekende 
zalf) in te smeren en hem daarna te beschilderen.5 

‘Phoebus, jij leugenaar!
Jij hebt toch helemaal geen haar?!
Maar toch beweer je van wel,
want eerst smeer je geurende zalf op je vel
en daarna doen wat verf en een borstel de rest.
Aan kappers, Phoebus, had je toch al de pest.
Die zijn nu helemaal overbodig.
Enkel water en een spons heb je nodig.’
(epigram 6,57) 

Met een pruik
In het twaalfde boek van zijn epigrammen laat Martia-
lis Phoebus nog een keer optreden als kale clown. 
Phoebus, die het duidelijk niet breed had en noodge-
dwongen op zoek moest gaan naar alternatieven die 
goedkoper waren dan een pruik, slaat in 12,45 een 
compleet mal figuur:

‘Met een geitenvel leid je ons om de tuin
en bedek je je slapen en jouw kale kruin.
Ja, Phoebus, hij was beslist geen oen,
hij, die jouw hoofd vergeleek met een schoen!’
(epigram 12,45)

Hoewel het dragen van een pruik voor mannen niet 
heel ongewoon was, dragen de meeste teksten en 
archeologische vondsten vooral bewijzen aan dat vróu-
wen pruiken droegen.6 In dat opzicht is het interessant 
om Ovidius te vermelden, die in het derde boek van 
zijn Ars amatoria tips geeft aan meisjes om een man 
aan de haak te slaan:

‘De natuur is zeer genadig voor de charme van de vrouw,
die schade aan haar uiterlijk gemakkelijk kan repareren!
Wij worden heel lelijk kaal: ons haar, door ouderdom 
geroofd,
valt neer als blaadjes uit een boom bij het blazen van 
de winden.
Maar grijze vrouwen verven hun haren met Germaanse 
kruiden7

en vervangen zo de echte kleur door een kleur die 
mooier is.
Een vrouw loopt zwierig rond met gekochte krullen:
ze maakt iemand anders haar voor wat geld tot eigen 
haar.
Haar te kopen is geen schande: de vrouwen lopen af 
en aan
om bij het gebouw der Muzen massaal hun pruiken in 
te slaan.’
(Ars amatoria 3,159-168; vertaling Micha Kat)
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Vrouwen hoeven zich niet te schamen, wanneer zij met 
een pruik hun dunner wordende haar verbergen. Zij 
mogen ook hun grijze haren verven. Mannen daarente-
gen moeten grijs en kaal hun oude dag slijten. Ovidius 
moet natuurlijk wel geweten hebben dat sommige man-
nen hun grijze lokken van een ander kleurtje of hun kale 
kruin van valse haren voorzagen, maar blijkbaar is het 
voor een oude man not done om de tekenen des tijds te 
verdoezelen. Maar wat als een man in de jonge jaren 
van zijn leven en op het toppunt van zijn kunnen kaal 
werd? Dan gelden de harde wetten van de fysiognomiek.
Suetonius schrijft dat Otho, die in het jaar 69 n.Chr. op 
zijn 36ste enkele maanden keizer was, een kleine pruik 
droeg, die hem zo goed paste dat niemand het opmerkte.8 

Met borstel en kam
Als je het geld niet had om een pruik te kopen en je had 
ook niet meteen iets bij de hand dat als haarstukje kon 
dienen, kon je ook net als Marinus uit het volgende 
epigram inventief te werk gaan met de lokken die je 
nog restten:

‘Je pogingen, Marinus, om je kaalkop te camoufleren
door je haren van de zijkant naar boven te modelleren
worden keer op keer door de wind gesaboteerd:
één zuchtje en ze zijn al naar hun plaats teruggekeerd.
Je blote kruin wordt door lange lokken omsloten
alsof er plots drie koppen uit je nek zijn gesproten!

Afbeeldingen 
1 Kale oude man, marme
ren buste, laat republikein
sevroeg Augusteïsche peri
ode. Metropolitan Museum 
of Art, New York.
2  Haarstukken als anato
mische votieven, terracotta, 
2de eeuw v.Chr.2de eeuw 
n.Chr. Collectie Science 
Museum Group, Verenigd 
Koninkrijk. © The Board 
of Trustees of the Science 
Museum.
3  Vrouw met haarstuk, 
marmeren buste, ca. 80 
n.Chr. Glyptothek Mün
chen.

Het wordt tijd dat je stopt met over je leeftijd te klagen
en dat je je als een man uit één stuk begint te gedragen.
Want wat sommige jaknikkers ook durven beweren:
een behaarde kaalkop kan werkelijk niemand flatteren!’
(epigram 10,83)

In de Latijnse tekst staat er letterlijk: (v. 7-8) Inter Spen-
dophorum Telesphorumque / Cydae stare putabis Herme-
rotem. (‘Je zal denken dat Hermeros van Cydas tussen 
Spendophorus en Telesphorus staat’.) Spendophorus, 
die in epigram 9,56 vermeld wordt, en Telesphorus, 
over wie epigram 11,26 gaat, waren twee pueri delicati. 
In de oudheid genoot de puer delicatus onder de slaven 
een speciale status: door zijn mooie en jeugdige uiter-
lijk werd hij vaak gebruikt als de persoonlijke bekerdra-
ger van de meester of als dienaar bij thuisoffers. Maar 
ook voor seksuele handelingen was hij erg gegeerd. 
Deze slaven hadden vaak feminiene trekken, die ver-
sterkt werden door hun kapsel: hun lange haren droe-
gen ze net zoals vrouwen vaak opgestoken. Over Her-
meros van Cydas is niets bekend, maar uit de context 
kunnen we afleiden dat hij een lelijke kaalkop moet zijn 
geweest. Het beeld dat voor het geestesoog van de 
lezer opdoemt is duidelijk: aan weerszijden van Marinus’ 
hoofd wapperen lange lokken, het midden van zijn kruin 
is echter zo kaal als een blinkende biljartbal. 
De grap dat een kale man met nog wat haar aan weers-
zijden van het hoofd voor verwarring kan zorgen, had 
Martialis eerder ook al uitgehaald met een zekere 
Labienus:

‘Op dit punt, Labienus, vergis ik me nu keer op keer.
Jij zit in je eentje en toch denk ik: “Ik zie er meer.
Dríe mannen zitten daar.”
En dat heeft alles te maken met je haar.
Aan elke kant van je hoofd
hebben de haren zich uitgesloofd:
weelderig en dik zijn je lokken daar,
zoals bij knapen in hun mooiste levensjaar.
Het midden van je hoofd is een dorre woestijn,
waar helemaal géén haren te bespeuren zijn.
Uit dat misverstand haal je in december je profijt,
want bij de voedseluitdeling krijg je geheid
een driedubbele portie brood toegestopt.
Toch handig, als je je tot een Geryon ontpopt!
Ik zou voortaan de Porticus van Philippus maar mijden,
want een ontmoeting met Hercules zal gegarandeerd 
tot je dood leiden!’
(epigram 5,49)

In bovenstaand epigram wordt de grap verder uitge-
werkt door een verwijzing naar de mythologie: Geryon 
was een driekoppige reus die door Hercules verslagen 
werd. Omdat in de Porticus van Philippus de tempel 
gevestigd was van Hercules Musarum, krijgt Labienus 
het briljante advies een ontmoeting met Geryons moor-
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denaar te mijden.9 Er is overigens nog een reden waarom 
Labienus die zuilengalerij maar beter kon mijden: er 
werden pruiken verkocht.10

Met mes en tang
En dan had je nog een ander slag mannen, dat met 
drastische middelen de oprukkende kaalheid te lijf ging: 
ze lieten zich helemáál kaal plukken.

‘Elke haar op je hoofd moet eraan geloven,
met wax en crèmes, Gargilianus, zit je je uit te sloven.
Heb je dan zo’n schrik van kappers opgedaan
dat je zélf aan de slag bent gegaan?
En je nagels? Knip je die ook met hars?
Ach, Gargilianus, zo’n kale knikker is een farce!
Ga je niet onder schaamte gebukt?
Enkel een kut wordt volledig kaal geplukt.’
(epigram 3,74)

wanneer haar man gladder is geschoren dan zijzelf, / 
en misschien meer mannen zou kunnen krijgen?’11

In het volgende epigram is Chrestus, bij wie elk lichaams-
deel even kaalgeplukt is, hét bewijs dat achter een 
verdorven uiterlijk een verdorven karakter schuilgaat:

‘Elk haartje, Chrestus, wordt van je ballen gerukt
en je lul is kaler dan een gierennek geplukt.
Zo kaal als je kop is een hoerenreet maar zelden
en ook het haar op je benen moet het ontgelden.
Je bovenlip laat je zorgvuldig epileren
en in dreigende taal lijk je te excelleren:
helden en filosofen van weleer breng je ter sprake,
de jeugd is om zeep, van dat slappe theatergedoe moet 
je braken.
Er kan jou geen jonge atleet passeren,
terwijl jij nog vol overgave zit te oreren,
die niet meer onder het toezicht van z’n paedagogus 
staat
en zonder fibula door de penis de straat op gaat
of jij zit als een spin in haar web gereed,
om hem te lokken met een knikje, heel discreet.
En wat die strenge tong van jou, Chrestus, dan pleegt 
te doen
druist voor die helden van weleer in tegen élk fatsoen.’
(epigram 9,27)

De fibula die Martialis in vers twaalf van het epigram 
vermeldt (refibulavit) was een speld die door de voorhuid 
van jonge mannen gestoken werd om seksuele activi-
teiten onmogelijk te maken. Hier wordt die praktijk 
toegepast bij een jonge atleet, die zich niet mag inlaten 
met amoureuze avontuurtjes, maar zijn aandacht gericht 
moet houden op zijn sportprestaties.12 

Caesar, het gladgeschoren fatje 
Ook Julius Caesar hield er net als Chrestus dezelfde 
opvatting over lichaamsbegroeiing op na: hoe minder, 
hoe beter. In Suetonius, Caesar 45, lezen we daarover 
het volgende: Caesar zou zich niet enkel hebben laten 
knippen (tonderetur) en scheren (raderetur), maar kwa-
tongen beweerden zelfs dat hij zich ook liet epileren 
(velleretur). Dat laatste element wordt duidelijk als een 
verwijt gezien (exprobraverunt), wat betekent dat epi-
leren voor een man niet gepast was. Een man extreem 
verzorgd noemen, was een scheldwoord. Zo iemand 
was niet alleen een ijdeltuit, maar onderging zonder 
twijfel ook seksuele handelingen die voor een vrijge-
boren Romein ontoelaatbaar waren. Een echte man 
mocht wel een verzorgd uiterlijk hebben, maar er té 
verzorgd en té verfijnd bijlopen kon in Rome maar één 
ding betekenen: zo’n opgedirkt vrouwtje wilde ook als 
een vrouwtje genomen worden. Keizer Otho wordt 
door Suetonius zelfs letterlijk een vrouwtje genoemd, 
omdat hij in zijn persoonlijke verzorging net íets te 
nauwgezet was.13

De pointe, die erg expliciet en vulgair taalgebruik bevat, 
heeft niet enkel de bedoeling om te choqueren. Mar-
tialis insinueert dat Gargilianus zich zoals een vrouw 
liet penetreren en zich schuldig maakte aan passieve, 
homoseksuele activiteiten. Mannen die zich lieten 
kaalscheren en bovendien elk lichaamshaartje minuti-
eus lieten verwijderen, wekten bij Martialis argwaan 
op. Dat je je schedel volledig kaalschoor om kaalheid 
te verbergen was tot daar aan toe. Maar welk rechtge-
aard man kreeg het in zijn hoofd om volledig gladge-
schoren door het leven te gaan? Daar kleefde iets 
verdachts aan. En als iets verdacht was in de ogen van 
Martialis, had dat vaak met afwijkende seksuele mores 
te maken. 
Ook Ovidius legt overigens hetzelfde verband tussen 
de haarloze billen van een man en het verlangen om 
zich als een vrouw te laten nemen. In zijn Ars amatoria 
3,437-8 schrijft hij: ‘Wat zou een vrouw kunnen doen, 

Afbeeldingen 
4  Ganymedes, bekerdrager 
van de goden, geeft water 
aan de adelaar (Zeus), mar
meren beeld, Bertel Thor
valdsen, 1817. Thorvaldsen 
Museum, Kopenhagen.
5  Hercules doodt de 
driekoppige reus Geryon, 
gravure, 15631595, Corne
lius Cort naar ontwerp van 
Frans Floris. Rijksmuseum, 
Amsterdam.
6  Atleet die een fibula 
door zijn voorhuid steekt, 
roodfigurige psykter 
(wijnkoeler), ca. 480 v.Chr. 
Walters Art Museum, Bal
timore.  
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Suetonius besteedt verder ook aandacht aan de kaalheid 
waaronder Caesar zwaar gebukt ging en waardoor hij 
vaak het mikpunt was van spot: 

‘Hij leed verschrikkelijk onder een ontsierende kaalheid, 
waarover hij maar al te dikwijls grapjes van zijn vijanden 
moest horen. Daarom had hij er ook een gewoonte van 
gemaakt zijn spaarzame haren van zijn kruin naar voren 
te kammen, en van alle eerbewijzen die senaat en volk 
hem hadden toegekend was hem het meest welkom 
het recht altijd een lauwerkrans te dragen, waar hij 
dankbaar gebruik van maakte.’
(Suetonius, Caesar 45; vertaling D. den Hengst)

Remedie tegen kaalheid?
Geschikte oplossingen of middeltjes tegen kaalheid 
komen we in de epigrammen van Martialis niet tegen, 
hoewel die in de oudheid, net zoals nu, druk circu-
leerden. Zowel de Naturalis historia van Plinius Maior 
als de medische geschriften van Celsus en Galenus 
bevatten tal van recepten voor haarmiddeltjes.14 Maar 
het lag allerminst in Martialis’ bedoeling om tips aan 
te reiken tegen haaruitval. Hij schepte er ongemeen 
veel plezier in om mannen die weinig succesvol waren 

in het wegmoffelen van hun kaalheid lik op stuk te 
geven. ‘Als dat de manier is waarop jullie met die kale 
schedel omspringen, laat het dan maar zo,’ lijkt Mar-
tialis te zeggen. Zeker oudere mannen moesten hun 
kaalheid aanvaarden als iets dat nu eenmaal bij de 
ouderdom hoort. Vis tu simplicius senem fateri, zoals 
Martialis de kaalkop Marinus in epigram 10,83 advi-
seert. Geef nu toch eens eerlijk toe dat je een oude 
man bent! Want je beter voordoen dan je bent, is toch 
zo belachelijk.

6

Een man  
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Op pagina 202 van zijn nieuwe boek 
Onder dezelfde sterren vermeldt Wim 
Jurg: ‘De late Oudheid is de laatste 
decennia het onderwerp van een 
eigen vakgebied geworden.’ Hijzelf 
draagt hiertoe in niet-geringe mate 
bij, onder andere door zijn vorige 
twee historische studies: De vierde 
eeuw (2011) en De lange zevende eeuw 
(2014) – beide werken kregen een 
recensie in Hermeneus: respectieve-
lijk 84,1 (p. 44) en 86,3 (p. 166).
In zijn jongste studie stelt Jurg drie 
protagonisten tegenover elkaar. 
Symmachus, afkomstig uit de hoog-
ste senatoriale aristocratie, staat 
voor de oude mos maiorum; Ambro-
sius, uit de lagere aristocratie, ver-
tegenwoordigt na zijn ongewone 
bisschopswijding het triomferende 
christendom; Theodosius, kundig 
militair uit de hoogste provinciale 
aristocratie, wil vooral het imperium 
redden na Hadrianopolis én een 
eigen dynastie stichten. Niet dat ze 
constant in elkaars gezelschap ver-
toeven; in hen tekent Jurg veeleer 
de denkwereld van de late oudheid.
Ze ontmoeten elkaar voor het eerst 
rond 368 aan het hof van keizer 
Valentinianus in Trier. Dat hof is een 
reishof geworden, waardoor in 
Rome de conservatieve senaat weer 
wat bewegingsruimte gekregen 
heeft. Meer dan eens zendt deze 
naar de dienstdoende keizer gezant-
schappen met de vraag het uit het 
senaatgebouw verwijderde beeld 
en vooral het altaar van Victoria 
terug te plaatsen. De protagonisten 
krijgen elk meermaals met deze 

vraag te maken, uiteraard vanuit 
een verschillende visie.
Met dit gegeven en deze hoofdfigu-
ren schetst Jurg in feite de geschie-
denis van de jaren 368 tot 402. Hij 
gaat chronologisch en behoorlijk 
gedetailleerd te werk, maar weet – 
zoals in zijn vorige twee studies – zijn 
verhaal zo boeiend te vertellen, dat 
men vlot blijft lezen tot het einde. 
Ondanks de titel valt de nadruk niet 
zozeer op Symmachus en zijn hoog-
te- en dieptepunten, maar veeleer 
op Ambrosius; vooral op de handige 
manier waarop deze voormalige 
Romeinse ambtenaar de gebeurte-
nissen naar zijn hand zet. Ook The-
odosius groeit hierin. Door Ambro-
sius en Theodosius gaat het oude 
heidendom, na een laatste opflak-
kering door de burgeroorlog van 
393-394, teloor. Die burgeroorlogen 
verhinderen het herstel van het Ro-
meinse leger na de nederlaag te 
Hadrianopolis en leiden zo tot de 
verzwakking en het einde van het 
West-Romeinse rijk.
Ertussendoor weeft de auteur 
hoofdstukjes die hiermee slechts 
zijdelings te maken hebben, zoals 
zijn eigen bezoek aan Milaan, het 
antieke schrijfmateriaal of het toen-
malige Chinese rijk. Niet echt rele-
vant voor het verhaal brengen ze 
wel enige rust in het relaas van de 
politieke en religieuze gebeurtenis-
sen.
Het boek werkt niet met voetnoten, 
wat de lectuur vlot maakt, maar wel 
met achteraan citaten en verwijzin-
gen per hoofdstuk. Bij de bespreking 
van zijn bronnen geeft Jurg tegelijk 
zijn oordeel over de waarde ervan 
en soms zelfs hun stellingname te-
genover hun onderwerp. Een handig 
register, de herkomst van de (schaar-
se) zwart-witafbeeldingen en een 
nota over de auteur sluiten dit zeer 
lezenswaardige boek af.

Marc Van den Sande
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Noten
1 ‘Geestige vleier’; de type
ring is van Louis Couperus, 
Proza. Eerste bundel (Amster
dam & Antwerpen 1995) 
290. Over Martialis’ vleierij 
aan het adres van de keizer: 
zie Sullivan (1991) 1278; 
over Domitianus als de 
patronus van Martialis: zie 
Sullivan (1991) 28; Mar
tialis is er echter niet in 
geslaagd om geldelijke be
loningen van Domitianus 
los te krijgen: zie Tennant 
& Tennant (2000) 147. 
2 Draycott (2018) 65.
3 Draycott (2018) 68.
4 Laes (1997) 335340.
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