
Het feest van Lucius 
Als Lucius ’s ochtends wakker wordt, weet hij meteen wat voor dag het is. Het is de eerste 
dag van Saturnalia. Dat is het grootste feest dat hij kent. Lucius heeft de nachten geteld tot 
het zover was. Van zijn moeder had hij een aftelkalender gekregen. Het duurde lang, maar 
vandaag is de dag. Hij heeft er zo’n zin in. Er is geen school vandaag, alleen maar feest. Hij 
springt op uit zijn bed.  
 
Felix krabbelt al aan de deur. ‘Jij hebt vast ook zin in het feest,’ zegt Lucius. Felix blaft en rent 
een rondje om Lucius. ‘We hebben nog veel te doen,’ legt Lucius uit. ‘Mama helpen met 
koken, en naar papa’s winkel voor een cadeau. En dan het allerleukste: naar opa!’ Felix 
kwispelt met zijn staart als hij het woord ‘opa’ hoort. Opa Julius is pottenbakker. En Felix 
loopt heel graag door de natte klei bij de winkel. 
 
Lucius’ moeder hoeft niet te werken in het ziekenhuis vandaag. Straks gaat ze naar de 
thermen. Maar eerst maakt ze al het eten klaar voor het feest. Ze kookt heel graag. ‘Lucius, 
fijn dat je wakker bent,’ roept moeder Julia door de pruttelende geluiden van het eten, ‘kun 
je wat kruiden voor me knippen uit de tuin?’ Lucius pakt de schaar en verdwijnt uit de 
keuken.  
 
In het atrium staan de kruiden. Hij weet alleen niet meer welke zijn moeder eigenlijk nodig 
heeft. Voor de zekerheid knipt hij een beetje van alles. En dan nog een beetje meer. Trots 
laat hij binnen zijn buit zien. ‘Dat is meer dan genoeg,’ lacht zijn moeder. ‘Ik verzin er wel 
wat lekkers bij. Gebruik deze maar voor bij het feestbrood.’ Ze geeft hem wat takjes 
rozemarijn. Lucius stopt ze bij het brood in zijn buidel. ‘Tot vanmiddag!’ roept hij terwijl hij 
het huis uit loopt. Felix volgt de geur van het brood en rent snel achter Lucius aan. 
 
Onderweg naar de thermen zien Lucius en Felix allerlei voorbereidingen voor het feest. 
Mensen kopen cadeautjes of doen boodschappen. Dan ziet Lucius zijn oom aan het werk. Hij 
heeft de feestboog gebouwd en is deze nu aan het versieren met linten en mooie takken. Hij 
staat heel hoog op de steiger. ‘Pas op!’ roept hij. Eén van de lintenrollen valt van de steiger 
naar beneden. Lucius probeert de rol op te vangen. Met zijn handen uitgestrekt rent hij 
ernaar toe en… de rol valt net naast zijn voeten. ‘Volgende keer beter, Lucius,’ roept zijn 
oom. ‘Leg maar op de steiger, we zijn hier toch klaar. Tot vanmiddag bij het feest!’  
 
Lucius en Felix lopen door de drukke straten naar de thermen. Het staat vol met kooplieden 
die van alles verkopen vanuit de houten kraampjes. De zus van zijn moeder staat bij één van 
de kraampjes, samen met haar dochter. Lucius rent naar ze toe. ‘Tante Lucia! Nicht Marcia!’ 
zegt hij buiten adem, ‘wat doen jullie?’. ‘Ave Lucius, we zijn op weg naar oma, zij vlecht onze 
haren vandaag voor het feest,’ antwoordt zijn nichtje. ‘En we zagen deze nieuwe, heerlijk 
ruikende kruiden om parfum te maken, dus die nemen we ook mee. Ruik maar eens.’  
 
Lucius snuift de geur op en trekt een vies gezicht. ‘Dat ruikt, eh, sterk,’ kucht hij. Felix 
verstopt zijn neus in Lucius’ tunica. Hij wil de kruiden niet ruiken. ‘Neem er maar een paar 
mee voor je ouders,’ zegt zijn tante, terwijl ze de kruiden in Lucius’ buidel stopt. ‘We nemen 
voor oma en opa ook wat lekkers mee.’ Lucius haalt snel het brood eruit. Stel dat het straks 
naar parfum smaakt… 
 



Bij één van de andere winkels staat zijn vader achter de toonbank. Het staat vol met mensen 
die nog een kruik of potje willen kopen als cadeau. Lucius wenkt Felix. ‘Kom, we nemen onze 
sluiproute.’ Via de zijkant kruipen Lucius en Felix onder de toonbank door. ‘Ave Lucius,’ zegt 
zijn vader, ‘je komt als geroepen. Ik kan wel wat hulp met de verkoop gebruiken.’ Lucius 
helpt zijn vader wel vaker. Hij pakt zijn schoolspullen uit zijn buidel. Op het wastablet rekent 
hij uit hoeveel de klanten moeten betalen. 
 
Felix verveelt zich. Lucius is zijn vader Marcus al heel lang aan het helpen. Hij snuift wat in 
het rond. Zijn natte neus ruikt iets lekkers. Hij gaat op zoek naar de geur en komt uit bij het 
brood. Stilletjes likt hij eraan. Dan bijt hij een groot stuk af en schrokt het snel op. ‘Nee, 
Felix, af!’ zegt Lucius boos. ‘Dat brood is voor papa en mij!’ Lucius kijkt beteuterd naar de 
rest van het brood. Het is speciaal feestbrood, extra lekker dus. En nu is er nog maar de helft 
over.  
 
Zijn vader draait zich om. Hij kijkt naar Lucius, die zielig bij het brood staat, en naar Felix, die 
net zo zielig kijkt. ‘Tsja Lucius, Saturnalia is een feest voor iedereen, ook voor Felix. Er is nog 
genoeg voor ons. Maar laten we het nu opeten, anders is er straks niets meer over.’ Lucius 
mokt nog een beetje. Het brood is gelukkig nog net zo lekker. Zeker met de rozemarijn. 
 
‘Ga jij maar snel naar opa met Felix,’ zucht Lucius’ vader. ‘Ik ga de winkel zo sluiten, dan ben 
ik nog op tijd voor het feest. Neem jij alvast deze cadeaus mee?’ Lucius stopt ook de kaarsen 
en maskers in zijn buidel.  
 
Gelukkig is opa’s pottenbakkerswinkel niet ver weg. Felix kwispelt met zijn staart. Hij rent 
vast vooruit. Er liggen veel dakpannen te drogen rondom opa’s winkel. Felix sprint 
ernaartoe. Dan trippelt hij vrolijk over de dakpannen. Zijn pootjes zakken weg in de natte 
klei, terwijl hij blij kwispelt. Lucius moet lachen. Het mag eigenlijk niet, maar Felix ziet er zo 
grappig uit.  
 
Opa draait kruiken op de pottenbakkersschijf. ‘Ave opa Julius’, zegt Lucius blij. ‘Mag ik 
helpen?’ Opa knikt. ‘Nog heel even dan. Je kunt me helpen versieren. Deze twee hebben 
golfjes nodig.’ Hij wijst naar twee net gedraaide kruiken. Lucius pakt zijn scribus en krast met 
de pen in de nog natte klei. Opa helpen is één van de leukste dingen om te doen. Lucius wil 
later ook graag pottenbakker worden. ‘Wat is het mooi geworden!’ zegt opa, ‘je kunt zien 
dat je hebt geoefend.’ Lucius glimt van trots. Hij heeft thuis zijn wastablet gebruikt om de 
versieringen te oefenen. 
 
‘Ga je mee naar de thermen?’ vraagt opa. ‘Tijd voor het feest!’ Lucius huppelt langs opa. 
Felix sjokt achter hen aan. Gelukkig heeft opa de pootafdrukken op de dakpannen niet 
gezien.  
 
In de thermen is het druk. Felix moet buiten wachten. Hij mag niet mee naar binnen. Opa en 
Lucius zoeken in de kleedkamer naar zijn vader en oom. ‘Ave! We zijn al klaar voor het bad,’ 
horen opa en Lucius vanuit de drukte. Lucius’ vader komt naar ze toe. ‘Het feest begint pas 
als we allemaal in bad zijn geweest, kleed je maar snel om.’ Lucius heeft zijn tunica en 
sandalen zo uit. Voorzichtig loopt hij naar het bad en steekt één teen in het water. Gelukkig 
is dat lekker warm.  



 
Nadat Lucius zich een paar keer heeft ondergedompeld, roept zijn vader hem uit het water. 
‘Mama en de andere vrouwen zijn vanochtend al gaan baden, die wachten thuis op ons.’  
 
Als ze thuiskomen, ruikt het heerlijk naar al het eten dat Lucius’ moeder heeft gemaakt. Ook 
Lucius’ oma, tante, en nichtje zijn er al. ‘Ave allemaal! Nu jullie er zijn, kunnen we beginnen.’ 
Oom Valerius hangt nog snel wat extra linten en mooie takken op. Iedereen heeft cadeautjes 
meegenomen. Lucius kan niet wachten tot ze uitgepakt mogen worden. Dat mag straks, 
eerst gaan ze eten en dansen. Lucius zucht blij. Gelukkig duurt Saturnalia 3 dagen. 
 
  


