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Een Romeins vrouwenlevenEen Ro
Als dochter van
een Leeuwarder
gymnasiumleraar
kreeg Nynke
Smits het Grieks
en Latijn bijna
met de paplepel
ingegoten. Nu,
vlak voor haar
zestigste verjaar-
dag, debuteert ze
met Sabina, een
historische roman
over de vrouw
van de Romeinse
keizer Hadrianus.

D
ROB LEEMHUIS

De klassieke oudheid is
nooit ver weg geweest uit
Nynke Smits’ leven. Thuis,
aan de Lijsterstraat in

Leeuwarden, gaf vader Harry Smits,
leraar Latijn en Grieks aan het Stede-
lijk Gymnasium, ook bijles aan gym-
nasiumleerlingen. En nadat ze er
zelf haar eindexamen had gehaald,
ging ze klassieke talen studeren in
Leiden. Daar woont ze nu ook, recht
tegenover het Stedelijk Gymnasium
van die stad, waar ze lesgeeft.

En nu is er dus Sabina - vrouw van
Hadrianus, waaraan Smits zeven
jaar schreef. ,,Het ging in horten en
stoten, ’s avonds en in de weekends,
en op vakantie. Ik heb ook veel in
Friesland geschreven, in ons tweede
huis in Dedgum. Je moet dan wel het
vertrouwen hebben dat het uitein-
delijk de moeite waard is.”

Sabina speelt zich af in de tweede
eeuw na Christus, toen het Romein-
se Rijk onder keizer Trajanus en zijn
opvolger Hadrianus zich op het top-
punt van zijn macht bevond. Het
was een periode van rijkdom, rela-
tieve vrijheid en stabiliteit, en de eli-
te kon er een levensstijl op nahou-
den die aardig te vergelijken is met
tegenwoordig. Smits: ,,Ze reisden
veel. Ze leefden heel globaal, en zo
dacht men ook.”

Zo verging het ook Hadrianus,
over wie veel bekend is. Voordat hij
keizer werd was hij legercomman-
dant langs de Rijn en de Donau, en
was hij archont, zeg maar burge-
meester, van Athene. Dat verander-
de niet toen Hadrianus eenmaal de
troon had bestegen. Zo bezocht hij
Egypte in Sabina’s gezelschap – dat

weten we omdat een reisgenote, Ju-
lia Balbilla, die mededeling in een in-
scriptie in een van de kolossen van
Memnon, bij Luxor heeft achtergela-
ten. En het is aannemelijk dat Sabina
hem ook naar Groot-Brittannië ver-
gezelde, waar Hadrianus de muur
tussen Schotland en Engeland liet
bouwen.

Zoveel als we over Hadrianus we-
ten, zo weinig weten we over Sabina.
Ze was een achternichtje van Traja-
nus, en haar huwelijk lijkt vooral be-
doeld om Hadrianus dichter bij de
troon te brengen. In een historisch
werk van lang na haar dood wordt ze
in een korte passage als chagrijnig
en twistziek neergezet, zegt Smits.
,,Dat is misschien maar een roddel,
die door de eeuwen heen is blijven
hangen.”

Maar juist het feit dat Sabina zo’n
onbeschreven blad is, maakt haar
tot zo’n dankbaar onderwerp. ,,Het
is toch een soort kleurplaat’’, vindt
Smits. Interessant vindt ze vooral de
vraag hoe het echtelijke leven tus-
sen Sabina en Hadrianus moet zijn
geweest. Dat het om een gearran-
geerd verstandshuwelijk ging, ligt
voor de hand. Trouwen betekende,

zeker in keizerlijke kringen, niets
meer dan het sluiten van een pact
tussen invloedrijke families. Boven-
dien had Hadrianus jarenlang in alle
openheid een minnaar, Antinoüs,
die onder onduidelijke omstandig-
heden in de Nijl verdronk en achter-
af zelfs vergoddelijkt werd. ,,Hadria-
nus heeft in Egypte zelfs een stad
naar hem vernoemd, en vlak voor de
ingang van zijn villa in Tibur, het
huidige Tivoli, heeft hij een tempel
voor hem opgericht, het Antinoei-
on. Dat moet voor Sabina natuurlijk
ongemakkelijk zijn geweest.’’

Die historische feiten zijn de kap-
stokken waaromheen Smits haar ro-
man construeerde. Maar veel is fic-
tie, zoals Sabina’s liefdesrelatie met
Julia Balbilla en de raamvertelling
over Sabina’s vlucht uit de Villa Ha-
driana naar Rome, dat het kader
vormt voor een serie flashbacks
waarmee Sabina’s levensverhaal
wordt verteld. Die vlucht onder-
neemt Sabina om Fuscus te redden,
haar adoptiefzoon en beoogd troon-
opvolger die bij Hadrianus in onge-
nade is gevallen. ,,Je moet haar wel
in beweging krijgen. Er moet iets ge-
beuren’’, zegt Smits. ,,Ik wilde een

historische roman schrijven, maar
het moest ook een román worden.
Mooi geschreven, dus.’’

Sabina’s vlucht levert ook het de-
cor van het dagelijkse leven voor de
gewone Romein. Je komt slaven te-
gen, nauwe, drukke straatjes als
open riool, kleine krottige apparte-
mentjes, een tienerzwangerschap
die bijna dodelijk afloopt. Smits:
,,Dat leek me wel mooi, een roman
waarin je in het oude Rome mee-
wandelt. Uit de eerste reacties krijg
ik te horen dat dat aardig is gelukt.’’

Het is eigenlijk al een droom die
Smits sinds haar jeugd achtervolgt:
het schrijven van een roman. Maar
ja, hoe gaat het dan: je bent aan het
werk, je krijgt kinderen, en van je
droom komt weinig meer. Totdat
Smits zeven jaar geleden besloot een

cursus bij de schrijversvakschool te
volgen en daar de opdracht kreeg de
eerste bladzijde van een historische
roman te schrijven. Al gauw kwam
ze bij Sabina uit, en het project dat
toen begon is nu voltooid. Hoe dat
voelt? Smits haalt acteur Nasrdin
Dchar aan, toen die dolblij met een
fucking Gouden Kalf in de hand
stond: ,,Ik ben zestig en ik heb een
fucking roman geschreven! Dat
voelt super. Op mijn leeftijd ben je
meestal bezig met het feit dat je ou-
der wordt, maar voor mij voelt het
wel alsof je een nieuw leven ingaat.’’
En nu ze eenmaal gedebuteerd is –
later nog dan haar eigen dochter,
schrijfster Simone van Saarloos – wil
Smits er ook niet zomaar mee op-
houden. ,,Ik heb nu even het gevoel:
nu is het wel klaar. Maar dat heb je
misschien wel met elk kunstwerk
wanneer het net af is. Zo’n roman
opbouwen, ik hoop het echt nog
eens te doen.’’
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