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Woord vooraf

Dit proefschrift kent een weinig academisch begin. Toen mijn vrouw Lieke en ik in
2006 een printer kochten besloot ik dat er wel iets te printen moest zijn. Een scriptie
over de Romeinse Germanenpolitiek, begin jaren negentig geschreven in het kader van
een werkcollegecyclus gewijd aan keizer Augustus aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen, vormde de basis van wat uiteindelijk een dertien jaar lang durende
ontdekkingstocht zou worden naar de moeizame relatie tussen Germaanse volkeren
en het Romeinse Rijk. Ik ben Paul Leunissen en Peter Martens zeer dankbaar voor hun
aanmoedigingen in het beginstadium van dit traject om een promotievoorstel in te
dienen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Door de status van buitenpromovendus (vanaf 2011) en laureaat met een Promotiebeurs voor Leraren van NWO (vanaf 2013) was het mogelijk om een uit de hand gelopen hobby te transformeren tot een wetenschappelijke proeve van bekwaamheid. Ik
ben hiervoor mijn beide promotores, Olivier Hekster en Daniëlle Slootjes, zeer erkentelijk, niet alleen vanwege hun belangstelling in mijn onderzoek, de uitgebreide besprekingen van de diverse hoofdstukken en hun constructieve commentaar daarop,
maar vooral vanwege de geduldige manier waarmee zij mij tijdens het bewandelen
van talrijke zijpaden telkens weer naar de hoofdroute van mijn onderzoek wisten terug
te loodsen. Ook vele andere collega’s aan de Radboud Universiteit ben ik dankbaar
voor de belangstelling die zij tijdens diverse stadia van mijn onderzoek hebben getoond, evenals voor de vele (literatuur)tips, de feedback en de talrijke gesprekken over
wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin van het woord, in het bijzonder Luuk
de Blois, Diederik Burgersdijk, Lien Foubert, Coen van Galen, Nathalie de Haan,
Raphael Hunsucker, Stephan Mols, Eric Moormann, Joost van den Oever, Liedeke
Plate, Janric Rookhuijzen en Anneke Smelik. De vele ‘lunchmeetings’ van de onderzoeksgroep Oude Geschiedenis en de Antieke Werelddagen aan de Radboud Universiteit die ik de afgelopen jaren heb mogen bijwonen waren zeer stimulerende bijeenkomsten waarin op hoog niveau over uiteenlopende facetten van de oude wereld werd
gesproken.
Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd in combinatie met een baan in het middelbaar
onderwijs – de laatste vijf jaar met behulp van een Promotiebeurs voor Leraren van
NWO. Ik ben de schoolleiding van het Mgr. Frenckencollege in Oosterhout dankbaar
dat zij mij de mogelijkheid heeft gegeven om vijf jaar lang twee dagen in de week aan
mijn onderzoek te besteden. Mijn sectiegenoten van de vakgroep Geschiedenis hebben
in deze vijf jaar niet zelden extra werk moeten verzetten om mijn afwezigheid te camoufleren. Ik wil Sandra Botermans, Sjoerd van Boxtel, Ivonne van Bruinessen, Dennis
Langendoen, Linda Ligtvoet, Heino Oome, Cees Reijner, Rob Schuurmans en Ryanne
van Zweeden daarvoor hartelijk bedanken, evenals de Fontys-studenten Marco van
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Drunen en Devon van Erp, die mij gedurende hun vierdejaars stage enorm veel werk
uit handen hebben genomen. Bijzondere dank gaat daarnaast uit naar Cora van der
Meij, die mijn Engelse publicaties heeft geredigeerd, evenals de summary van dit proefschrift.
Hoewel ik op mijn school de titel ‘bijna-weekend-man’ met veel plezier heb gedragen – als ik op donderdagochtend de school voor het eerst in de week binnenkwam
stond voor de meeste collega’s het weekend al weer voor de deur – kon ik minder met
uitlatingen als “Ha, vakantieganger!” en “Hoe is het met je scriptie?” – opmerkingen
die eens te meer duidelijk maken hoe ver de wereld van de wetenschap en die van het
voortgezet onderwijs van elkaar verwijderd liggen. Manoeuvreren tussen deze beide
werelden bleek in de praktijk een lastige opgave. Ik heb hierbij voortdurend het advies
van Anton van Hooff ter harte genomen om een schot in de week te bouwen, om zo
mijn onderzoekstijd te waarborgen, waarvoor ik hem veel dank ben verschuldigd.
Eveneens wil ik mijn goede vrienden en reisgenoten Jan Boogaart, Mark Huinen en
Jako Helder bedanken, die mij op vele studiereizen naar Duitsland, Rome en ZuidFrankrijk vergezeld hebben en die bij deze en vele andere gelegenheden waarschijnlijk
meer te horen hebben gekregen over Kelten, Germanen, Romeinen en collectieve herinneringen dan hen lief was. Om uiteenlopende redenen dank ik tevens Armin Becker
(Goethe-Universität, Frankfurt am Main), Kurt Braeckman (Provinciaal Archeologisch
Museum Velzeke), Mathijs Deen, Johan Deschieter (Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke), Cécile Evers (Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Brussel), Rosemarie
Cordie (Archäologiepark Belginum), Arjan Lammerts, Marieke de Liefde, Arjan Senden (Numismatische Kring Brabant), Meta Smits, Bertan van der Veer en de vaste kern
van de ‘Wilde Borrel.’
Het schrijven aan een proefschrift vergt veel discipline en regelmaat en soms – onvermijdelijk – een forse dosis egoïsme. Veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan
mijn echtgenote Lieke en onze twee kinderen Isis en Leander, die mij de afgelopen
jaren alle ruimte hebben geboden om dit onderzoek uit te voeren. Daarbij zijn enkele
excuses aan hun adres op zijn plaats, bijvoorbeeld voor het feit dat we jarenlang niet
aan de eettafel hebben kunnen eten omdat deze bezaaid lag met boeken en papieren,
dat er op papa’s ‘promotiedagen’ vaak niet met vriendjes en vriendinnetjes kon worden afgesproken omdat er thuis in stilte gewerkt moest worden en dat we drie uur in
de auto moesten zitten om één Romeins reliëf te fotograferen. Andere door mij in het
kader van de wetenschap geïntroduceerde reisdoelen bleken in de praktijk vaak niet
meer te zijn dan een hoop stenen (in het gunstigste geval), terwijl de meeste door ons
bezochte Keltische oppida doorgaans op ontoegankelijke heuvels lagen, zonder adequate horecagelegenheden in de directe omgeving. Dat we deze en nog veel meer plekken desondanks samen bezochten gaf mij het gevoel dat mijn project een beetje ons
project werd en dat ik er niet alleen voor stond. Hiervoor ben ik Lieke en de kinderen
meer erkentelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Tot slot wil ik dit proefschrift opdragen aan de herinnering van mijn beide ouders,
Daan Kerremans († Breda, 9 september 1990) en Corrie Kerremans-Hoet († Breda, 14
november 2014). Met het verstrijken der jaren herken ik in mijzelf steeds sterker de
eigenschappen die zij mij hebben doorgegeven, eigenschappen die onmisbaar bleken
bij het volbrengen van dit promotietraject. Ik beschouw dit proefschrift dan ook als
hun herinneringsmonument.
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Overzicht van gebruikte vertalingen1

a. Nederlandse vertalingen
Ammianus Marcellinus = Ammianus Marcellinus, Julianus, de laatste heidense keizer. Nadagen van een wereldrijk, vert. D. den Hengst (Amsterdam 2013).
Appianus, De bello civili = Appianus, De burgeroorlogen, 133-35 v.Chr., vert. J. Nagelkerken (Amsterdam
2017).
Augustus, Res gestae divi Augusti = Augustus, Mijn levenswerk, vert. R.B.C. Huygens (Amsterdam/Antwerpen 1953).
Caesar, De bello Gallico = Julius Caesar, Oorlog in Gallië, vert. V. Hunink (Amsterdam 2018).
— De bello civili = Gaius Julius Caesar, Burgeroorlog, gevolgd door anonieme verslagen van de oorlogen in
Alexandrië, Africa en Spanje, vert. H.W.A. van Rooijen-Dijkman (Amsterdam 2005).
[Caesar], De bello Alexandrino, De bello Africo, De bello Hispaniensi = Gaius Julius Caesar, Burgeroorlog,
gevolgd door anonieme verslagen van de oorlogen in Alexandrië, Africa en Spanje, vert. H.W.A. van RooijenDijkman (Amsterdam 2005).
Catullus = Catullus, Lesbia. Verzen van liefde en spot, vert. P. Claes (Amsterdam 2017).
Cicero, Pro Milone = Cicero, Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo, vert. E. en J. van Leeuwen
(Baarn 1993).
— Oratio in L. Pisonem = Cicero, Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo, vert. E. en J. van Leeuwen (Baarn 1993).
— De senectute = Cicero, De kunst van het oud worden, vert. V. Hunink (Amsterdam 2017).
— De finibus bonorum et malorum = Cicero, De horizon van wel en wee, vert. J. van der Linden (Baarn 1982).
— De oratore = Cicero, De ideale redenaar, vert. H.W.A. van Rooijen-Dijkman en A.D. Leeman (Amsterdam 2003).
Claudianus = Claudius Claudianus, Verzamelde gedichten, vert. M. d’Hane-Scheltema (Amsterdam 2008).
Horatius, Sermones = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 22-145.
— Epodae = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 148-187.
— Carmina = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 190-391; 458-511.
— Carmen saeculare = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 458-463.
— Epistulae = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 394-455; 514-541.
— Ars poetica = Horatius, Verzamelde gedichten, vert. P. Schrijvers (Groningen 2003) 544-569.
Livius, Ab urbe condita 1-2 = Livius, Het ontstaan van Rome, vert. F.H. van Katwijk-Knapp (Bussum 1973).
— Ab urbe condita 39-45 = Livius, Vrijheid voor de Grieken. De geschiedenis van Rome XXXI-XLV, vert.
H.W.A. van Rooijen-Dijkman (Amsterdam 2001).
— Ab urbe condita 21-30 = Livius, Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI-XXX, vert.
H.W.A. van Rooijen-Dijkman (Amsterdam 1998).
Lucanus, Pharsalia = Lucanus, Burgeroorlog, vert. P.H. Schrijvers (Amsterdam 2013).
Lucianus, Quomodo historia conscribenda sit = Lucianus, Hoe word ik een goed historicus, vert. G.H. de Vries
(Amsterdam 2007).
Martialis = Martialis, Epigrammen Boek 1 en 2, vert. H. Schuurmans (Antwerpen 1970).
Ovidius, Ars amatoria, Remedia amoris = Ovidius, Lessen in liefde, vert. M. d’Hane-Scheltema (Amsterdam
2005).
Passages afkomstig uit de in dit overzicht vermelde Nederlandse vertalingen zijn integraal overgenomen – enkele
kleine nuanceverschillen daargelaten. De genoemde Engelse en Duitse vertalingen zijn overgezet naar het Nederlands. In overige gevallen is gewerkt vanuit vertalingen uit de Loeb Classical Library-reeks.
1
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Plinius, Naturalis historia = Plinius, De wereld, vert. J. van Gelder, M. Nieuwenhuis en T. Peters (Amsterdam 2004).
Plutarchus, Caesar = Plutarchus, Biografieën I, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2012) 207-285.
— Cato minor = Plutarchus, Biografieën VI, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2012) 149-222.
— Demosthenes = Plutarchus, Biografieën I, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2012) 21-53.
— Lucullus = Plutarchus, Biografieën VIII, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2013) 229-295.
— Marius = Plutarchus, Biografieën IV, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2010) 81-137.
— Otho = Plutarchus, Biografieën VI, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2012) 251-268.
— Pompeius = Plutarchus, Biografieën II, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2008) 173-257.
— Sertorius = Plutarchus, Biografieën VII, vert. G. Janssen (Leeuwarden 2012) 143-177.
Polybius = Polybios, Wereldgeschiedenis 264-145 v.Chr. Deel I en II, vert. W. Kassies (Amsterdam 2007).
Propertius = Propertius, Elegieën, vert. W.A.M. Peters (Baarn 1991).
Quintlianus, Institutio oratoria = Quintliuanus, De opleiding tot redenaar, vert. P. Gerbrandy (Groningen
2001).
Sallustius, De coniuratione Catilinae = Sallustius, Bederf van binnenuit. Crisis in Rome, vert. V. Hunink (Amsterdam 2015) 21-76.
— De bello Iugurthino = Sallustius, Bederf van binnenuit. Crisis in Rome, vert. V. Hunink (Amsterdam 2015)
77-183.
Seneca, De ira = Lucius Annaeus Seneca, Dialogen, vert. T.H. Janssen (Amsterdam/Meppel 1996) 76-184.
— Ad Helviam matrem de consolatione = Lucius Annaeus Seneca, Dialogen, vert. T.H. Janssen (Amsterdam/Meppel 1996) 361-390.
— Epistulae morales ad Lucilium = Lucius Annaeus Seneca, Brieven aan Lucilius, vert. C. Verhoeven (Amsterdam 1990).
Suetonius, De vita Caesarum = Suetonius, Keizers van Rome, vert. D. den Hengst (Amsterdam 2010).
Tacitus, Germania = Tacitus, In moerassen en donkere wouden. De Romeinen in Germanië, vert. V. Hunink
(Amsterdam 2015) 33-68.
— Annales 1.31-49; 55-71; 2.5-26 = Tacitus, In moerassen en donkere wouden. De Romeinen in Germanië, vert.
V. Hunink (Amsterdam 2015) 71-118.
— Annales = Publii Cornelii Taciti Annales, vert. B. Bijnsdorp (www.benbijnsdorp.nl/tacitus.html).
— Historia = Tacitus, Historiën = vert. V. Hunink (Amsterdam 2010).
Tibullus = Tibullus, Elegieën, vert. J. Nagelkerken (Baarn 1994).
Vegetius, Epitoma rei militaris = Vegetius, Het Romeinse leger, vert. F. Meijer (Amsterdam 2002).
Velleius Paterculus, Historia Romana = Velleius Paterculus, Van Troje tot Tiberius. De Geschiedenis van
Rome, vert. V. Hunink (Amsterdam 2011).
Vergilius, Aeneas = Vergilius, Aeneis, vert. M.A. Schwartz (Amsterdam 1989).
— Georgica = Vergilius, Georgica – Landleven, vert. P. Schrijvers (Groningen 2004).
Vitruvius, De architectura = Vitruvius, Handboek bouwkunde, vert. T. Peters (Amsterdam 1999).

b. Engelse en Duitse vertalingen
Ampelius, Liber memorialis = I. König, ed. 2011, Lucius Ampelius, Liber memorialis – Was ein junger Römer
wissen soll. Texte zur Forschung, Band 94 (Darmstadt).
Asconius, In Pisonem, Pro Milone, Pro Cornelio, In toga candida = Quintus Asconius Pedianus, Commentaries of Five Speeches of Cicero, vert. S. Squires (Mundelein 2006).
[Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae = J. Fugmann, ed. 2016, Ps. Aurelius Victor, De viris
illustribus urbis Romae – Die berühmten Männer der Stadt Rom. Texte zur Forschung, Band 110 (Darmstadt).
Bobbio Scholiast, Cicero, Pro Sestio = Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 78-79.
Calpurnius Flaccus = L.A. Sussman, ed. 1994, The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation
and Commentary (Leiden/New York/Keulen).
Cicero, Pro C. Cornelio = Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 72-73.
Eutropius, Breviarium ab urbe condita = Eurtopius, The Breviarium ab Urbe Condita of Eutropius. The Right
Honourable Secretary of State for General Petitions. Translated Texts for Historians, Volume 14, vert.
H.W. Bird (Liverpool 2011).
Granius Licinianus = Granius Licinianus, vert. http://www.attalus.org/translate/granius.html.

xvi

Overzicht van gebruikte vertalingen
Johannes van Ephese 559-560 = The Chronicle of Zuqnīn, Parts III and IV, A.D. 488-755, vert. A. Harrak
(Toronto 1999) 117.
Julius Honorius, Cosmographia = Herrmann, ed. 1988-1992 (iv) 348-349.
Libanius, Epistulae = Libanios, Briefe. Tusculum-Bücherei, vert. G. Fatouros en T. Krischer (München
1979).
Posidonius = Kidd 1999.
Orosius, Historiarum adversum paganos = Orosius, Seven Books of History against the Pagans. Translated
Texts for Historians, Volume 54, vert. A.T. Fear (Liverpool 2010).
Polyaenus, Strategemata = Polyainos, Strategika. Sammlung Tusculum, vert. K. Brodersen. (Berlijn/Boston).
[Quintilianus], Declamationes XIX maiores = Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 386-389.
Servius, Ad Aeneas 8.688 = Phang, S.E. 2001, 126.
Solinus, Collectanea rerum memorabilium = Herrmann, ed. 1988-1992 (iii) 364-365.
Vibius Sequester, De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus per litteras =
Herrmann, ed. 1988-1992 (iv) 234-235.
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Lijst van afbeeldingen

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

Tropaeum met daarvoor een geketende Germaan (rechts) en een oosterse barbaar op de
triomfboog van Carpentras. De Germaan symboliseert wellicht de overwinningen onder Augustus in het noorden. Begin eerste eeuw v.C.
84200 Carpentras (Vaucluse), Place d’Inguimbert, op de binnenplaats van het Palais de
Justice, achter de Cathédrale St. Siffrein. Propriété de la commune. Foto auteur
Reliëfs aan de westzijde van de triomfboog van Orange, waarop een zestal gevangen
en geketende barbaren staan afgebeeld voor drie tropaea. Op de fries erboven is een
strijdscène te zien.
84100 Orange (Vaucluse), Avenue de l’Arc de Triomphe. Propriété de la commune. Foto
auteur
Denarius uit 103 v.C., geslagen door Q. Minucius Thermus (RRC I 319.1).
Voorzijde: gehelmde Mars naar links.
Keerzijde: een Romeinse soldaat in gevecht met een barbaar. Op de voorgrond een gewonde barbaar. De munt is mogelijk een verwijzing naar de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones.
Bron: <http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford4.html>, Numismatica Ars Classica
Auction 27, 12 mei 2004, nr. 243
Marmeren reliëf van een triomftocht, afkomstig van de fries van de Tempel van Apollo
Sosianus (circa 20 v.C.). Waarschijnlijk betreft het een representatie van de triomftocht
van Augustus uit 28/27 v.C. Links is een draagbaar (ferculum) te zien met daarop een
tropaeum en geketende barbaren, mogelijk twee Germanen die tijdens de veldtocht onder Caius Carrinas in 30/29 v.C. gevangen zijn genomen.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 2776. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Foto auteur
Reliëf van een Romeinse begrafenisstoet (pompa funebris), eind eerste eeuw v.C.-begin
eerste eeuw n.C.
L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo. Inv. nr. onbekend. © Museo Nazionale
d’Abruzzo. Foto auteur
Standbeeld van een Romeinse man met voorvaderlijke dodenmaskers (imagines). Late
eerste eeuw v.C.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 2392. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Foto auteur
Fresco met militaire scènes uit de Romeinse oorlog tegen de Samnieten, afkomstig uit
de graftombe van Q. Fabius. Derde eeuw v.C.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 1025. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Foto auteur
Fresco uit de zogenaamde Arieti-tombe, met scènes van een oorlog en de processie van
een Romeinse magistraat. Tweede eeuw v.C.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 2081. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Foto auteur
Afgietsels van een reliëf van de Basilica Aemilia op het Forum Romanum afkomstig uit
de augusteïsche periode, waarop scènes te zien zijn uit de vroegste geschiedenis van
Rome, waaronder de Sabijnse maagdenroof (links) en de dood van Tarpeia (rechts).
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I 10 en b

I 11

I 12

I 13

I 14

I 15

I 16

I 17

I 18a en b

I 19

Originelen in het Antiquarium Forense, Rome. Inv. nr. 3/176. © Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma. Foto auteur
Marmeren reliëfs afkomstig van de Tempel van Apollo Sosianus afkomstig van de fries
van de Tempel van Apollo Sosianus (circa 20 v.C.). De twee fragmenten tonen scènes
van strijders te paard en verwijzen mogelijk naar oorlogen gevoerd onder Augustus die
leidden tot de triomftocht van Afbeelding I 4.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 1786-1788. © Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali. Foto’s auteur
Denarius uit 101 v.C., geslagen door C. Fundanius (RRC I 326.1).
Voorzijde: gehelmde Roma naar rechts.
Keerzijde: Marius in een strijdwagen, waarschijnlijk tijdens zijn triomftocht in 101 v.C.
De jongen op het voorste paard is mogelijk Marius’ zoon.
Privécollectie auteur. Foto’s auteur
Marmeren biga, een door twee paarden getrokken strijdwagen, mogelijk onderdeel van
een overwinningsmonument. Augusteïsche tijd.
Rome, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino. Inv. nr. 2368. © Musei Vaticani. Foto
auteur
Quinarius uit 101 v.C., geslagen door C. Fundanius (RRC I 326.2).
Voorzijde: Gekranste Jupiter naar rechts.
Keerzijde: Victoria houdt een krans boven een tropaeum van barbaarse wapens en uitrustingsstukken, met daarnaast een geketende en geknielde barbaar.
Privécollectie auteur. Foto’s auteur
Quinarius uit 98 v.C., geslagen door T. Cloelius (RRC 332.1a).
Voorzijde: gekranste Jupiter naar rechts.
Keerzijde: Victoria kroont een tropaeum. Aan de basis daarvan een krijgsgevangen barbaar.
Bron: <http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford4.html>, Dr. Busso Peus Nachfolger
Auction 374, 23 april 2003, nr. 369
Restanten van een Romeins bouwwerk nabij Pourrières, circa vijfentwintig kilometer
ten oosten van Aix-en-Provence. Het bouwsel is wel geïnterpreteerd als een tropaeum
van Marius naar aanleiding van zijn overwinning op de Teutones, maar kan ook van
latere datum zijn.
83910 Pourrières (Var), D23/N7 (voie Aurélienne), tombeau romain dit ‘Trophée de
Marius.’ Propriété de la commune Pourrières. Foto auteur
Reliëf gevonden in Pourrières (Var), waarop buitgemaakte wapens en een torque staan
afgebeeld. Het reliëf is wel in verband gebracht met de overwinning van Marius op de
Teutones in 102 v.C., hoewel het ook wel wordt geassocieerd met overwinningen ten
tijde van keizer Tiberius.
Marseille, Musée d'Archéologie Méditerranéenne. Inv. nr. 117. Foto auteur
Zogenaamde Trofei di Mario, vernoemd naar C. Marius, maar waarschijnlijk een
nymphaeum uit de tijd van Domitianus of Alexander Severus.
Rome, noordelijke hoek van Piazza Vitorrio Emanuele II. © Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali. Foto auteur
Marmeren trofeeën, de zogenoemde Trofei di Mario, aan de bovenzijde van de Cordonata, de monumentale trap die leidt naar Piazza del Campidoglio. De trofeeën werden
in 1590 in opdracht van paus Sixtus V bevestigd aan de balustrade van Piazza del Campidoglio, maar zijn oorspronkelijk afkomstig van het nymphaeum uit Afbeelding I 17,
dat in de middeleeuwen in verband werd gebracht met Marius.
Rome, Piazza del Campidoglio. © Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma. Foto’s auteur
Zestiende-eeuwse inscriptie, aangebracht in de basis van de rechter trofee aan de balustrade van Piazza del Campidoglio (zie Afbeelding I 18a), verwijzend naar de marmeren
trofeeën van Afbeelding 18a en b. De tekst luidt: SIXTI V PONT MAX AVCTORITATE
/ TROPHAEA C MARII VII COS DE TEUTONIS / ET CIMBRIS EX COLLE ESQVILINO
ET RVINOSO / AQVAE OLIM MARCIAE CASTELLO / IN CAPITOLIVM TRANSLATA
ERECTIS BASIBVS / ILLVSTRI LOCO STRATVENDA CVRAVERE / AN SALVT MDXC
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I 20a en b

I 21

I 22a en b

II 1

II 2

II 3

II 4

II 5

II 6

(bij gezag van Sixtus V, pontifex maximus, zijn de trofeeën van Caius Marius, zeven
maal consul, toegekend vanwege overwinningen op de Cimbri en Teutones, overgebracht van de ruïneuze voormalige cisterne van de Aqua Marcia op de Esquilijn en, toen
de bases eenmaal opgericht waren, geplaatst op een vooraanstaande locatie, in het heilige jaar 1590).
Rome, Piazza del Campidoglio. © Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma. Foto auteur
Kop van een (overwonnen) Germaan, mogelijk onderdeel van een laat-republikeins
overwinningsmonument, bijvoorbeeld van Caius Marius of Q. Lutatius Catulus. Eind
tweede-begin eerste eeuw v.C.
Brussel, depot Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Inv. nr. A.1145. Foto’s
auteur
Tempel B in Largo Argentina (Campus Martius), geïdentificeerd als de Tempel van Fortuna Huiusce Diei, ingewijd door Q. Lutatius Catulus op de herdenkingsdag van de
slag bij Vercellae, 30 juni 101 v.C.
Rome, Area Sacra di Largo Argentina. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
Foto auteur
Hoofd en rechterarm van het cultusbeeld van Fortuna Huiusce Diei, gewijd door Q.
Lutatius Catulus naar aanleiding van zijn overwinning op de Cimbri.
Rome, Museo della Centrale Montemartini. Inv. nr. M.C. 2779-2782. © Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali. Foto’s auteur
Fragment van de Fasti Triumphales (ook wel Fasti Capitolini) waarin de overwinning van
Marcus Claudius Marcellus op de Gallische Insubres en Germanen (de Galleis Insubribus
et Germ[an(eis)]) in de slag van Clastidium (Casteggio) in 222 v.C. wordt vermeld (Inscr.
It. XIII 1.79.550).
Rome, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori. Inv. nr. onbekend. © Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali. Foto auteur
Denarius uit 65 v.C., geslagen door L. Manlius Torquatus (RRC I 411.1a).
Voorzijde: Sybille naar rechts.
Keerzijde: tripod met daarop een amphora. De rand van de munt wordt gemarkeerd
door een torque, een verwijzing naar de heldendaad van een voorvader van de muntmeester, T. Manlius Imperiosus Torquatus, die rond 360 v.C. een reusachtige Galliër
versloeg in een tweegevecht.
Bron: < http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford5.html>, Numismatica Ars Classica Auction 40, 16 mei 2007, nr. 488.
Reliëf van de Zuil van Trajanus, ingewijd in 113 n.C. Te zien is de overtocht van de
Romeinse legers over de Donau in 101 n.C. De rivier is weergeven als een goddelijke
entiteit.
Rome, Colonna Traiana, Via dei Fori Imperiali. © Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma. Foto auteur
Denarius uit 54 v.C. of iets later, mogelijk geslagen in opdracht van Julius Caesar (RRC
I 443.1).
Voorzijde: symbolen van de pontifex maximius: culullus, aspergillum, bijl en apex.
Keerzijde: een olifant vertrapt een object, mogelijk een Gallische oorlogstrompet
(carnyx).
Bron: <http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford5.html>, Numismatica Genevensis
S.A. Auction 4, 11 en 12 december 2006
Terracotta reliëf, gevonden in de Via Cassia nabij Rome. De geharnaste figuur met speer
en globe aan zijn voet wordt wel beschouwd als de representatie van een standbeeld
van Caesar. Rechts ervan is een tropaeum afgebeeld, zeer waarschijnlijk van Gallische
herkomst. Links en rechts afgebeelde bouwkranen kunnen verwijzen naar Caesars ingenieurswerkzaamheden in Gallië en Germanië.
Rome, Museo Nazionale Romano al Palazzo Massimo. Inv. nr. onbekend
Bron: RBU 2014: 4954, https://www.flickr.com/photos/roger_ulrich/16287828379/
in/photostream/
Denarius uit 48 v.C., geslagen door L. Hostilius Saserna (RRC 448.2).
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II 7

II 8

II 9

II 10

III 1

III 2

III 3

III 4

Voorzijde: bebaarde mannelijke buste naar rechts.
Keerzijde: een Gallische strijdwagen (essedum) met bestuurder (auriga). Links daarvan
een strijder (essedarius), gewapend met een schild in zijn linker- en een speer in zijn
rechterhand.
Bron: <http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford5.html>, Dr. Busso Peus Nachfolger
Auction 388, 1 november 2006, nr. 963
Denarius uit 48/47 v.C. van Julius Caesar (RIC 452.2).
Voorzijde: vrouwelijk hoofd met eikenkrans naar rechts.
Keerzijde: een tropaeum met Gallische schilden, carnyx en een bijl.
Privécollectie auteur. Foto’s auteur
Keerzijde van een denarius uit 46-45 v.C. van C. Julius Caesar (RRC 468.2). Afgebeeld is
een tropaeum met een Gallische wapenuitrusting, ovaal schild en carnycx. Daaronder een
bebaarde gevangen barbaarse man en een barbaarse vrouw, beiden met hun handen
gebonden op de rug.
Rheinisches Landesmuseum, Trier. Zonder inv. nr. © Rheinland-Pfalz, Generaldirektion Kulturelles Erbe. Foto auteur
Keerzijde van een denarius van C. Julius Caesar (48/47 v.C.), met daarop een tropaeum
met een ovaal Gallische schild en carnyx. Daaronder een bebaarde, gevangene, de handen geketend op de rug. Mogelijk betreft het de gevangengenomen Vercingetorix (RRC
452.4).
Rheinisches Landesmuseum, Trier. Inv. nr. 1942, 886. © Rheinland-Pfalz, Generaldirektion Kulturelles Erbe. Foto auteur
Denarius uit 50 v.C., geslagen door Publius Cornelius Lentulus Marcellinus (RRC I
439.1).
Voorzijde: hoofd van M. Claudius Marcellus (cos. 222 v.C.) naar rechts
Keerzijde: mannelijke figuur, M. Claudius Marcellus, draagt de spolia opima een tempel
binnen. Het betreft een herdenking van Marcellus’ overwinning op de Gallische Insubres in de slag van Clastidium (222 v.C.).
Bron: <http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford5.html>, Hess-Divo AG Auction
307, 7 juni 2007, nr. 1506
Dupondius van keizer Caligula uit 40-41 n.C. (RIC I² Gaius 57).
Voorzijde: Germanicus in triomfwagen naar rechts.
Keerzijde: Germanicus staand naar links, met in zijn linkerhand één van de legioenadelaars die van P. Quinctilius Varus die door Germanicus in 15 en 16 n.C. op de Germanen
werd heroverd. De tekst luidt: SIGNIS - RECEPT DEVICTIS - GERM[aniae] (standaards
terugveroverd, Germanië bedwongen).
Privécollectie auteur. Foto’s Lieke Kerremans
Een inscriptie met de naam MARIO op een ovaal schild aan de zuidzijde van de triomfboog van Orange.
84100 Orange (Vaucluse), Avenue de l’Arc de Triomphe. Propriété de la commune.
Foto auteur
Bronzen Renaissancemedaillon van Marius (1500-1546).
Voorzijde: een afbeelding van Marius naar links, voorzien van de inscriptie C(aius) MARIUS.VII CO(n)S(ul)
Keerzijde: een tropaeum met wapens, waartegen een gevangen barbaar zit, vastgebonden aan een zuil en door Victoria bekroond met een guirlande. De inscriptie luidt: VICTORIA CIMBRICHA.
Privécollectie auteur. Foto’s auteur
Wijnhuis Le Cellier Marius Caius in Pourrières, een dorp in de buurt van Aix-en-Provence (Aquae Sextiae), waar Caius Marius in 102 v.C. de Teutones versloeg.
Foto auteur
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Inleiding

Dit boek presenteert een interdisciplinaire case study binnen het wetenschappelijk debat rondom herinneringscultuur en herinneringsplaatsen. De centrale vraag hierbij is
wat de impact is geweest van de Romeinse oorlogen tegen Germaanse stammen in de
tweede en eerste eeuw v.C. op de Romeinse samenleving en het Romeinse collectieve
geheugen. Twee casussen staan in dienst van deze vraagstelling: in de eerste plaats de
Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en de bedwinging van dit gevaar
door Caius Marius tussen 113 en 101 v.C. en in de tweede plaats Caesars oorlogen
tegen verschillende Germaanse stammen binnen de context van zijn verovering van
Gallië tussen 58 en 50 v.C.
Om de centrale vraag te beantwoorden zullen moderne sociologische concepten
met betrekking tot collectieve trauma’s en collectieve herinneringen worden toegepast
op de antieke wereld. Met behulp van deze concepten analyseert deze studie de mnemonische impact van de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones over een
langere historische periode, waarbij telkens getracht wordt om de ontwikkeling van
het begrip van Cimbri, Teutones en Germanen in de antieke overlevering in kaart te
brengen. De conceptuele noties kunnen ons inzicht vergroten in hoe collectieve
trauma’s en collectieve herinneringen in de oudheid gestalte kregen en hoe Romeinse
militaire verliezen het collectieve geheugen beïnvloedden.1 In tegenstelling tot het Gallische trauma van 390 v.C., dat in het recente verleden veel wetenschappelijke belangstelling heeft gegenereerd, lijkt de impact van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones minder te worden erkend.2 Echter, daar waar gemythologiseerd bronnenmateriaal
het onderzoek naar de Gallische belegering en plundering van Rome vertroebelt zijn
de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en Caesars oorlogen tegen de Germanen relatief goed gedocumenteerd. Hierdoor lenen de Romeins-Germaanse confrontaties in de late Republiek zich beter voor een onderzoek naar de genesis van een
collectief trauma en collectieve herinneringen.
Romeinse militaire nederlagen zijn een nog tamelijk onontgonnen gebied binnen de bestudering van
de antieke wereld. Zie voor recente verkenningen van dit thema bijv. Rosenstein 1990; Clark 2014; Östenberg 2014, 255-265; Clark/Turner, eds. 2018; Kerremans 2018, 69-98; Lentzsch 2019.
2 Zie voor het Gallische trauma bijv. Bellen 1985, 1-19; Kremer 1994, 62-68; Cornell 1995, 313-318; Grünewald 2001, 285-306; Williams 2001, 140-184. In twee recente companions ten behoeve van de bestudering van de Romeinse Republiek, te weten Flower, ed. 2004 en Rosenstein/Morstein-Marx, eds. 2010,
worden in beide gevallen slechts twee pagina’s aan de Cimbri en Teutones gewijd. In Bogucki 2017, een
recent overzicht van de barbaarse wereld vanaf de steentijd tot de val van het Romeinse Rijk, worden
de Cimbri en Teutones in het geheel niet genoemd; Jensens studie naar de Grieks-Romeinse contacten
met barbaarse volkeren (Jensen 2018) noemt slechts de Cimbri – en dan nog uitsluitend in relatie tot een
augusteïsche vlootexpeditie rond het begin van onze jaartelling. Een recente uitzondering vormt Peruffo 2017, een populairwetenschappelijk werk voor een Italiaans lezerspubliek.
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In deze inleiding zullen als eerste de belangrijkste conceptuele uitgangspunten van
het onderzoek toegelicht worden. Vervolgens wordt het aan dit onderzoek ten grondslag liggende bronnenmateriaal besproken en tot slot de structuur van het boek.

1 Conceptuele uitgangspunten
Collectieve herinneringen zijn met name sinds de afgelopen twee decennia inzet van
een mondiale en interdisciplinaire wetenschappelijke discussie over hoe samenlevingen herinneren.3 Oudheidstudies zijn daarbij niet achtergebleven.4 In recente toepassingen van theorieën over collectieve herinneringen op de bestudering van de antieke
wereld bestaat vooral een sterke belangstelling voor het voortleven van door het verstrijken der tijd geabstraheerde culturele herinneringen in religie, mythes, riten en cultussen.5 In dit onderzoek wordt echter met name getracht inzicht te krijgen in de pathologie van profane collectieve herinneringen, dat wil zeggen de constructie, ontwikkeling en conservering van collectieve herinneringen binnen een niet-religieuze context.
1.1 Collectieve herinneringen
De term collectief geheugen (mémoire collective) is ontleend aan de Franse socioloog
Maurice Halbwachs (1877-1945), die er als eerste expliciet op wees dat herinneringen
niet zozeer een individuele aangelegenheid zijn, maar dat deze samenhangen met het
collectief waartoe iemand behoort. Volgens Halbwachs is er geen individuele herinnering mogelijk zonder maatschappelijke kaders, met andere woorden, herinneringen
kunnen slechts in een sociale context (cadres sociaux de la mémoire) worden gevormd en
gereactiveerd. De belangrijkste sociale kaders zijn de taal (le langage) die een groep
spreekt en de tijd (le temps) waarin een groep leeft, welke sterk verbonden zijn met een
ruimtelijke component (l’espace) die een bepaalde groep deelt en waarbinnen voorwerpen kunnen dienen als ankerpunten van het geheugen. Het vermogen van een collectieve herinnering om te ‘overleven’ is afhankelijk van de sterkte van de sociale groep
Zie voor het interdisciplinaire karakter van memory studies bijv. Fentress/Wickham 1992, 1; Hutton
1993, 1; Erll 2010, 1. Met enig cynisme noteert Alcock (2002, xi): “An obsession with memory has marked
the closing decades of the twentieth century (…) and near the turn of the millennium (…) the subject
had become almost impossible to avoid…” Uitstekende inleidingen op collective memory zijn
Fentress/Wickham 1992; Whitehead 2009; Erll/Nünning, eds. 2010; Erll 2011; Frijhoff 2011. Een bloemlezing met een selectie uit de belangrijkste moderne wetenschappelijke literatuur is te vinden in Olick/
Vinitzky-Seroussi/Levy, eds. 2011.
4
Zie bijv. Hedrick 2000; Loraux 2001; Alcock 2002; Wolpert 2002; Walter 2004; Gowing 2005; Bücher
2006; Beck/Wiemer, eds. 2009; Hölkeskamp 2010; Bommas, ed. 2011; Heusch 2011; Van Dam 2011; Gallia 2012; Bommas/Harrison/Roy, eds. 2012; Dignas/Smith, eds. 2012; Cusumano/Gasparini/Mastrocinque/Rüpke, eds. 2013; Steinbock 2013; Galinsky, ed. 2014; Galinsky/Lapatin, eds. 2015; Galinsky, ed.
2016; Popkin 2016; Hölscher 2018, 95-150; Kerremans 2018; Shannon-Henderson 2019. Antieke plaatsen
van herinnering staan o.a. centraal in Hölkeskamp 2001; Stein-Hölkeskamp/Hölkeskamp, eds. 2006;
Jung 2006; Rea 2007; Stein-Hölkeskamp/Hölkeskamp, eds. 2010; Shaya 2013; Morcillo/Richardson/
Santangelo, eds. 2016. Voor archeologie en memory zie bijv. Van Dyke/Alcock, eds 2003; Borić, ed. 2010.
5 Zie bijv. Rea 2007; Beck/Wiemer, eds. 2009; Bommas/Harrison/Roy, eds. 2012; Dignas/Smith, eds.
2012; Rüpke 2012; Cusumano/Gasparini/Mastrocinque/Rüpke, eds. 2013; Shannon-Henderson 2019.
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die haar deelt – met andere woorden, de mate waarin een sociale groep haar gedeelde
herinnering actief blijft uitwisselen door middel van verhalen en tradities.6 Persoonlijke herinneringen zullen op den duur vervagen wanneer men niet in contact blijft
met anderen die dezelfde gebeurtenissen aan den lijve hebben ondervonden.7 Wanneer dat wel het geval is kunnen individuen die een bepaalde ervaring delen, in een
recente studie omschreven als een Erlebnisgemeinschaft, zich ontwikkelen tot een Erinnerungsgemeinschaft, dat wil zeggen een collectief dat een gemeenschappelijke herinnering deelt. Tot deze groep behoren vanzelfsprekend leden die dezelfde ervaring delen, de Erlebnisgesellschaft, maar ook externe groepen kunnen daar op termijn deel van
gaan uitmaken.8
Collectieve herinneringen zijn niet identiek aan geschiedenis in de (engere) betekenis van de (re)constructie van wat zich er in het verleden heeft afgespeeld op basis van
wetenschappelijke argumenten, maar bevatten als dimensie van het collectieve bestaan juist een sterk subjectief element. Collectieve herinneringen omvatten dat wat
groepen of zelfs hele naties en samenlevingen zich van het verleden wensen te herinneren. Ze vormen een deel van het verleden waarvan men geen afstand wenst te doen
omdat het voor het heden en de toekomst van de betreffende groep van groot belang
wordt geacht. De sporen van het verleden worden door deze groepen als het ware
toegeëigend alsof deze op henzelf betrokken zijn. Er is sprake van het verleden in de
sociale ruimte.9
1.1.1 Culturele herinneringen
Halbwachs’ ideeën met betrekking tot de sociale fundamenten van ons geheugen gelden als een belangrijk theoretisch raamwerk voor hedendaagse discussies over social,
cultural of collective memory.10 Belangrijk in dit kader zijn de wetenschappelijke modificaties van de Egyptoloog Jan Assmann, die erop wijst dat Halbwachs’ interpretatie
van collectieve herinneringen onvoldoende rekening houdt met herinneringen die boven de tijdspanne van een mensenleven uitstijgen. Daar waar voor Halbwachs’
mémoire op dat punt overgaat in histoire spreekt Assmann met betrekking tot vroege
beschavingen van een cultureel geheugen (kulturelles Gedächtnis), opgebouwd uit collectieve verwijzingen naar het verleden die geïnstitutionaliseerd zijn geraakt in schrift,
beeld en rituelen. Jan Assmann benadrukt dat het culturele geheugen bepalend kan
zijn voor de identiteit van een groep of volk en dat het invloed kan uitoefenen op historische ontwikkelingen in latere perioden.11
Halbwachs 1925; 1950. Elchardus, ed. 1991 biedt een Nederlandstalige synopsis van La mémoire collective. Zie voor Halbwachs en zijn theorieën ook Echterhoff/Saar, eds. 2002; Wetzel 2009 en tevens
Assmann 1992, 34-48; Fentress/Wickham 1992, 47; Hutton 1993, 73-90; Whitehead 2009, 125-139; Erll
2011, 14-19.
7 Luiselli 2011, 10 en tevens Welzer 2010, 290-293.
8 Janoschke 2009, 14.
9 Assmann 1992, 52: “Für das kulturelle Gedächtnis zählt nicht faktische, sondern nur erinnerte Geschichte. Man könnte auch sagen, daß im kulturellen Gedächtnis faktische Geschichte in erinnerte und
damit in Mythos transformiert wird.“ Zie verder Frijhoff 1997, 99-118; 2003, 3-17; Erll 2010, 2; Frijhoff
2011, 11.
10 Hutton 1993, 7.
11 Assmann 1988, 9-19; 1992; 1995, 125-133; 1997; 2000; 2010, 109-118. Zie tevens Ben-Amos/Weissberg,
eds. 1999; Erll 2010, 2; Frijhoff 2011, 73; Heusch 2011, 24-25.
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1.1.2 Communicatieve herinneringen
Naast het culturele geheugen onderscheidt Assmann het zogenaamde communicatieve geheugen (kommunikatives Gedächtnis), dat in hoofdlijnen overeenkomt met Halbwachs’ mémoire collective. Het communicatieve geheugen kan worden omschreven als
de (inter)actieve overdracht van ervaren herinneringen tussen nog levende individuen.12 Individuele herinneringen aan gebeurtenissen kunnen slechts intact blijven zolang de mensen die de gebeurtenissen persoonlijk hebben meegemaakt in leven zijn.
Gedurende de tijdspanne van een dergelijke ‘herinneringsgeneratie’ komt er een dynamisch proces van transmissie op gang, waarin individuele, autobiografische herinneringen worden uitgewisseld tussen individuen binnen een Erinnerungsgemeinschaft.
In dit proces, dat volgens Assmann wel tachtig tot honderd jaar in beslag kan nemen
(ofwel drie tot vier aaneensluitende generaties), vindt er uiteindelijk overeenstemming
plaats over wat gedeelde herinneringen zijn, op basis waarvan er uiteindelijk een gedeelde cultuur en een collectieve identiteit zal ontstaan.13 Het communicatieve geheugen refereert dus aan gebeurtenissen die minder diep verankerd liggen in het verleden, in tegenstelling tot de absolute past van het culturele geheugen. Het is de “geschiedenis zoals opa en oma die vertellen,” aldus de Nederlandse historicus Frijhoff, maar
ook de geschiedenis van de straat, de kroeg en het voetbalstadion, of – als antieke equivalenten hiervan – de domus, het forum en het theater.14 Als zodanig worden collectieve
herinneringen niet of niet uitsluitend gearchiveerd door historici en gecanoniseerd in
tekstvorm, maar kennen zij een breed spectrum van vormen en media die zorgdragen
voor de conservering, actualisering en verspreiding ervan (zie hiervoor met name
Hoofdstuk I 5).15
Diverse passages uit de antieke literatuur laten zien dat Romeinse schrijvers zich
bewust waren van verschillende tijdsdimensies en dat er zoiets bestond als een ultieme
tijd waaruit levende individuen nog herinneringen konden putten.16 Cicero, die in veel
van zijn redevoeringen toespelingen maakt op personen of gebeurtenissen uit het Romeinse verleden, maakt nadrukkelijk onderscheid tussen gebeurtenissen die in het directe geheugen liggen “van u en uw vaders herinnering (vos patresque vestri of vestra
patrumque memoria)” en “de tijd van onze voorvaderen (maiores nostri).”17 In Cicero’s
dialoog over de ouderdom (De senectute) fixeert de hoofdpersoon Cato de reikwijdte
Assmann 1988, 10-11; 1992, 48-66; 2010, 109-118. Zie tevens Welzer 2010, 285-298; Frijhoff 2011, 13;
Welzer 2011.
13 Assmann 1992, 48-66; 1995, 125-133; Assmann, 2000, 13-17; Welzer 2001b, 9-21, 2001c, 160-178; Assmann 2010, 109-118; Welzer 2010, 285-298; Bommas 2011, 3; Erll 2011, 27-37; Welzer 2011. Voor de relatie
tussen herinneren en identiteitsvorming zie bijv. Fentress/Wickham 1992, 25-26; Smith 1999, 218; Frijhoff 2011, 35-37; Hölscher 2018, 98-100.
14 Frijhoff 2011, 13; de antieke equivalenten zijn ontleend aan Walter 2004, 42. Voor de plaatsen waar
(huizen, fora, theaters, kroegen) en de media waarlangs (liederen, verhalen, gedichten) de Romeinse
plebs haar social memory verspreidde zie o.a. Horsfall 1996, 101-119; 2003; Walter 2004, 42-83.
15 Hölkeskamp 2001, 99.
16 Zie Walter 2004, 35-38.
17 Cicero, Post reditum ad Quirites 3.6-5.11, waar de verbanning van Q. Metellus Numidicus (100-98 v.C.)
en de van C. Marius (88-87 v.C.) geplaatst worden in de tijd van “u en uw vaders, ” in tegenstelling tot
die van P. Popilius uit 123-121 v.C.; vrgl. Pro Rabirio perduellionis 1.2, waar het senatus consultem ultimum,
voor het eerst toegepast in 121 v.C., wordt gezien als een zaak uit de tijd van de maiores. Zie hiervoor
Morstein-Marx 2004, 108 met n. 177 aldaar.
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van wat een individu aan kennis van het verleden kan bezitten op drie generaties –
welhaast een antieke voorloper van Assmanns kommunikatives Gedächtnis:
“Ik ken niet alleen de mensen die nu leven bij naam, maar ook hun vaders en
grootvaders. Als ik hun grafschriften lees ben ik niet bang dat ik, zoals het heet,
mijn geheugen verlies. Juist door het lezen van die inscripties komen de doden
mij weer helder voor de geest.”18
De onbekende auteur van het ten onrechte aan Cicero toegeschreven traktaat over de
redenaarskunst, Rhetorica ad Herennium, onderscheidt eveneens meerdere dimensies
van het verleden: “Het historische verhaal is een verslag van wapenfeiten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar door de afstand in tijd zijn verdrongen uit de
herinneringen van onze tijd.”19 In een andere passage spreekt de auteur over gebeurtenissen “…waarvan we ons de geschiedenis kunnen herinneren, hetzij door persoonlijke ervaringen, hetzij van horen zeggen.” In dit laatste geval betreft het in wezen opnieuw een antieke invulling van Assmanns kommunikatives Gedächtnis.20 Julius Caesar
registreert gebeurtenissen uit de tijd van de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones als gebeurtenissen “in de herinnering van onze vaders (patrum nostrorum memoria).”21
Zoals gezegd blijft het communicatieve geheugen ongeveer drie tot vier generaties
‘operationeel’. Gedurende dit tijdsverloop zullen individuele herinneringen geleidelijk ‘uitsterven,’ wat het gevolg is van een natuurlijk proces van unintentional forgetting,
dat vanaf twee generaties na de betreffende historische gebeurtenis uiterst evident
wordt. Gelijktijdig aan het vervagen van de herinneringen vindt de verschuiving van
het individuele naar het sociale geheugen plaats.22 Wat na deze formatieve periode
van herinneren en vergeten overblijft zijn groepsgebonden collectieve herinneringen
(collective memory), herinneringen waaraan de leden van een betreffende samenleving
geen persoonlijke herinneringen meer hebben. Uiteindelijk kunnen deze collectieve
herinneringen op de langere termijn evolueren tot wat Assmann kulturelles Gedächtniss
(cultural memory) noemt, waarbij de herinnering definitief wordt opgeslagen in symbolische en geobjectiveerde vormen.23 Met het verstrijken der tijd kan de culturele herinnering losraken van de oorspronkelijke specifieke historische context en wordt de
historische authenticiteit van ondergeschikt belang. Opslaan impliceert derhalve ten
onrechte dat herinneren een statisch proces is.24 Farrell spreekt dan ook liever van
enactment in plaats van storage om collectief mnemonisch gedrag te duiden.25 Anders
geformuleerd betreft het in het geval van cultural memory weliswaar door iedereen toe
Cicero, De senectute 7.21 met Walter 2004, 35. Voor de reikwijdte van het communicatieve geheugen
zie Assmann 1992, 50-51; 2000, 37-38. Daar waar voorhanden is in deze studie gebruik gemaakt van
bestaande Nederlandse vertalingen. Zie voor de gebruikte vertalingen de lijst van gebruikte vertalingen.
19 [Cicero], Rhetorica ad Herennium 1.8.13, met Walter 2004, 35.
20 [Cicero], Rhetorica ad Herennium 3.3.4.
21 Caesar, De bello Gallico 1.12.5; 1.40.5.
22 Bommas 2011, 2-3.
23 Assmann 1992; 2010, 109-118; Harth 2010, 85-96; Frijhoff 2011, 13.
24 Hölscher 2018, 131.
25 Farrell 1997, 383.
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te eigenen herinneringen die zijn vastgelegd in woord, materiaal en traditie, maar deze
herinneringen kunnen slechts betekenis krijgen door middel van een actieve dialoog
tussen heden en verleden, die met het verstrijken der jaren kan leiden tot een aanpassing of herinterpretatie van de culturele herinnering.
In deze studie zullen ook traditionele vijandbeelden worden beschouwd als exponenten van het culturele geheugen, aangezien het in de praktijk niet zelden gaat om
na vele generaties ‘uitgeharde’, meestal breed gedragen en door iedereen toe te eigenen stereotyperingen van een (potentiële) vijand. Deze vijandbeelden zijn doorgaans
diep geworteld in het verleden, maar kunnen worden ingezet wanneer een actuele
situatie daar om vraagt, zodat ook hier sprake kan zijn van een wisselwerking tussen
heden en verleden. Het voortleven van een vijandbeeld is, evenals iedere andere culturele herinnering, niet afhankelijk van het historisch bewustzijn van een vastomlijnde
groep.26 ‘De’ barbaar als tegenhanger van de geciviliseerde wereld is een misschien
wel het meest in het oog springende voorbeeld van een welhaast tijdloze stereotypering.27
1.1.3 Autobiografische en indirecte herinneringen
“(T)he problem of the representation of the past begins with human memory.”28 Met
deze observatie stuiten we in het kader van dit onderzoek onmiddellijk op een aanzienlijk probleem, want iedere collectieve herinnering is in eerste instantie opgebouwd
uit individuele herinneringen, zogenaamde autobiografische herinneringen (autobiographical memory). Hieronder verstaan we herinneringen aan gebeurtenissen die we
persoonlijk hebben ervaren in het verleden en die we ons vooral kunnen herinneren
dankzij ons episodische geheugen, de neurocognitieve opslagplaats voor persoonlijke
herinneringen.29
Ook ‘indirecte’ herinneringen zijn mogelijk. Hieronder verstaan we herinneringen
aan gebeurtenissen die we niet persoonlijk hebben beleefd, maar waarover we desondanks herinneringen hebben kunnen vormen omdat ons langs andere personen of kanalen (media) berichten of beelden van deze gebeurtenissen hebben bereikt. Maurice
Halbwachs sprak in dit kader reeds van mémoire historique, herinneringen aan gebeurtenissen die een individu niet persoonlijk heeft meegemaakt en die derhalve slechts te
reconstrueren zijn op basis van de getuigenissen van anderen. 30 Landsberg introduceert hiervoor de evocatieve term prosthetic memory (prothetische herinneringen):
“memories which do not come from a person’s lived experience in any strict sense.”31
Zoals we reeds zagen geldt voor alle persoonlijke herinneringen dat zij het risico lopen
Erll 2011, 65-66; Frijhoff 2011, 13.
Boletsi 2013, 139-140; Jensen 2018, 1-3. Zie voor het antieke barbarenbegrip bijv. Lund 1990, 3-19; Coleman 1997, 175-220; Timpe 1999, 22-40; Ferris 2000, 3-6; Pohl 2004, 4-5; Jensen 2018, m.n. 3-7.
28 Smith 2010, 413. Zie tevens Ricoeur 2000, 731-748.
29 Tulving 1993, 67-70.
30 Halbwachs 1950, 35-79. Rigney (2005, 11-28, m.n. 14-16) introduceert de term vicarious memories
(plaatsvervangende herinneringen), waarbij teksten en andere media een belangrijke rol spelen wanneer de te herinneren gebeurtenissen verder terug in de tijd liggen. Gowing (2005, 10 met n. 24 aldaar)
spreekt van “surrogate memory” en “created memories,” en benadrukt eveneens de invloed van teksten.
31 Landsberg 1995 (citaat 175); 2004. Zie hiervoor tevens Lønstrup Dal Santo 2015, 145-154.
26
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te vervagen wanneer men niet in contact blijft met anderen die dezelfde gebeurtenissen aan den lijve hebben ondervonden – met andere woorden, de Erlebnisgemeinschaft.
Dit geldt dus zowel voor autobiografische als indirecte of prothetische herinneringen.
Voor wat betreft de periode die hier onderzocht zal worden laten autobiografische
herinneringen zich niet of nauwelijks attesteren in het antieke bronnenmateriaal. Behoudens enkele spaarzame fragmenten van memoires en autobiografieën van de hand
van Romeinse aristocraten vanaf de periode van de midden-Republiek, de correspondentie van Cicero en de commentarii van Caesar, kennen we nauwelijks egodocumenten die licht kunnen werpen op de persoonlijke geschiedbeleving van individuen.32
Helemaal in het duister tasten we bij de vraag hoe ‘gewone’ mensen zich de belangrijkste gebeurtenissen van hun tijd herinnerd hebben. Slechts een enkele keer vangen
we bij Romeinse prozaschrijvers een indirecte glimp op van de soort historische gebeurtenissen die door de bevolking kunnen zijn gememoreerd. Zo verwoordt de dichter Lucanus (39-65 n.C.) de angst die de bevolking van Ariminum (Rimini) gevoeld
moet hebben voor de troepen van Caesar (49 v.C.), die eerder dat jaar de Rubico waren
overgestoken. Volgens de dichter riep deze opmars bij de inwoners van de stad herinneringen op aan Galliërs, Carthagers, Cimbri en Teutones die de stad eerder hadden
geteisterd.33
Het gaat hier bij deze door Lucanus vertolkte gedachte wellicht om meer dan alleen
dichterlijke vrijheid: een inscriptie uit Ariminum maakt melding dat Caesar na het
oversteken van de Rubico zijn medestrijders “hier op het forum van Ariminum” heeft
toegesproken.34 Samen met de stad Arretium was het strategisch gelegen Ariminum
reeds voor de overschrijding van de Rubico ingenomen door kleinere detachementen
van Caesar.35 Appianus schrijft bovendien dat grote delen van de stadsbevolking in
paniek naar het platteland vluchtten, “in alle chaos jammerend (…) zonder precies te
weten wat er gebeurde, omdat ze dachten dat Caesar met een enorm leger oppermachtig optrok.”36 Kortom, de gebeurtenissen in Ariminum zullen grote indruk gemaakt
hebben op de inwoners en kunnen hun persoonlijke herinneringen behoorlijk hebben
gekleurd.
Zoals gezegd blijft het herinneringsvermogen van mensen buiten de elite doorgaans
in nevelen gehuld. Dat geldt zeker ook voor de reminiscenties van Romeinse soldaten,
krijgsgevangenen, de stadsbevolking van Rome en de bewoners van steden en dorpen
in de oorlogszones in Zuid-Frankrijk en de Alpenregio ten tijde van de oorlogen tegen
de Cimbri en Teutones. In zijn algemeenheid kunnen we vaststellen dat in perioden
van uitzonderlijke beroering niet zelden een ware herinnerings- en herdenkingsmachine op gang komt, door Winter naar aanleiding van de trauma’s uit de Eerste Wereldoorlog omschreven als een memory boom.37 Hoewel deze term in de meeste literatuur gereserveerd lijkt voor contemporaine vormen van herinneren lijkt hij evenzeer
toepasbaar op het oude Rome, waar de verbondenheid met en de visualisatie van het

Voor memoires en autobiografieën uit de republikeinse periode zie Scholz 2003, 172-195; Marasco
2011; Riggsby 2007, 266-274.
33 Lucanus, Pharsalia 1.254-255.
34 CIL XI 34.
35 Appianus, De bello civili 2.5.35; Plutarchus, Caesar 32.2; 32.6; Pompeius 60.1-2; Billows 2009, 207.
36 Appianus, De bello civili 2.5.35.
37 Winter 2005; Frijhoff 2011, 45-46.
32
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verleden buitengemeen sterk was. Juist door het feit dat een literaire historische traditie in Rome lange tijd ontbrak – het eerste Romeinse geschiedwerk van de hand van
Fabius Pictor zag pas het licht tegen het einde van de derde eeuw v.C. – werd het
verleden er gerepresenteerd en opgeroepen op talloze andere manieren, zoals in orale
tradities, teksten en inscripties, monumenten en rituelen – vormen van commemoratie
die ook bleven bestaan nadat geschreven geschiedenis werd geïntroduceerd.38
1.1.4 Recalled memory
Het is niet alleen de verankering van het verleden die bijdraagt aan de versterking van
de identiteit van personen of groepen. Het is vooral ook het op gezette tijden reactiveren van herinneringen ten aanzien van (grote delen van) de gemeenschap dat in sterke
mate de contemporaine behoeften van bepaalde groepen lijkt te voeden. Dit bewuste
reactiveren van het verleden wordt ook wel cultural recall, memory recall of recalled memory genoemd. Zonder geregelde reactivering in het communicatieve geheugen zullen
herinneringen op termijn verdwijnen.39 Echter, dit terugplaatsen van herinneringen in
het ‘werkgeheugen’ van een groep of samenleving gebeurd zelden genuanceerd en
berust vrijwel nooit op historisch correcte gronden.40
In de antieke wereld bediende met name de elite zich gretig van recalled memories.
Een duidelijk voorbeeld van dit mnemonisch mechanisme is de prominente rol die
Rome’s stichter Romulus speelde in met name de vroege regeerperiode van keizer Augustus (27 v.C.-14 n.C.). Augustus lijkt de memoria van Romulus vooral te hebben ingezet in diens hoedanigheid als ‘stichter en redder van Rome,’ wat zonder twijfel de
analogie moest benadrukken tussen de eerste princeps en de eerste koning van Rome.
Reeds geruime tijd vóór de tijd van Augustus bevond zich op de Palatijn een heroon,
een cultusplaats, op de plek waar de woning van Romulus (casa Romuli) zich zou hebben bevonden. Uitgerekend in de onmiddellijke nabijheid van deze herinneringsplaats
betrok Augustus zijn eigen woning, om zijn directe relatie met Romulus en hun wederzijdse betekenis voor de stad Rome te accentueren.41
Ook bij andere gelegenheden zien we de inzet van wat bewuste recalled memories
lijken te zijn, die in sommige gevallen tevens gekoppeld worden aan een specifieke
locatie waar zich eerdere gebeurtenissen hadden afgespeeld. Toen in het jaar 31 n.C.
de samenzwering van Sejanus tegen Tiberius aan het licht kwam werd diens lot beslecht in de (augusteïsch-tiberische) Tempel van Concordia, naast de kerker waar hij
uiteindelijk om het leven zou worden gebracht. Deze gang van zaken was een regelrechte verwijzing naar gebeurtenissen ten tijde van de samenzwering van Catilina (63
Flower 2009, 65-76; De Haan 2012, 102.
Frijhoff 2011, 40. Voor het principe van cultural recall/recalled memory zie o.a. Assmann 1988, 13;
Bal/Crewe/Spitzer, eds. 1999; Frijhoff 2011, 15.
40 Frijhoff (2011, 40) waarschuwt dan ook: “…zo gauw we het verleden als argument naar anderen toe
gebruiken, als element in een bewijsvoering, een beleid, of een vorm van legitimatie, moeten we goed
weten te analyseren hoe precies de vork in de steel zit.” En verderop: “Herinnering hoeft beslist niet op
realiteit te berusten; ze kan vals zijn, ingebeeld, of een invented tradition (67).”
41 Zie bijv. MacMullen 2013, 10-11; Hunsucker 2014, 57-62. Voor de Palatijn als herinneringsplaats zie
Rea 2007, voor de Casa Romuli en de Domus Augusti m.n. 21-43. Antieke verwijzingen naar de zogenaamde ‘hut van Romulus’ vinden we o.a. bij Dionysius van Halicarnassus 1.79.11; Cassius Dio 48.43.4;
53.16.5; 54.29.8.
38
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v.C.), toen Cicero zijn derde Catilinarische Redevoering had uitgesproken voor de
voorganger van deze tempel, opgericht met goedkeuring van de senaat door L.
Opimius, de consul die verantwoordelijk was voor de dood van C. Gracchus. Ook in
Cicero’s tijd waren de samenzweerders aan hun einde gekomen in een nabijgelegen
kerker. De keuze voor deze locatie als vonnisplek voor Sejanus lijkt zeer bewust te zijn
gemaakt op basis van haar voorgeschiedenis, want volgens Talbert wordt ze in bronnen met betrekking tot de vroege Keizertijd hoogst zelden genoemd als vergaderplaats. Wel droeg ze eveneens herinneringen aan de bloedige dood van C. Gracchus
en M. Fulvius Flaccus op de Aventijn; de daaropvolgende bouw van de Aedicula Concordiae was het antwoord geweest van de senaat om zijn overwinning op de hervormers te consecreren en de (onevenwichtige) harmonie en stabiliteit tussen de standen
te bevestigen.42
Het zijn maar twee voorbeelden hoe in de Romeinse tijd aan gebeurtenissen uit het
verleden werd gerefereerd. In deze studie wordt naast de hierboven gestelde vraag
hoe Marius en Caesar hun oorlogen tegen barbaarse volkeren mnemonisch hebben
verankerd tevens onderzocht in hoeverre collectieve herinneringen aan deze oorlogen
gereactiveerd zijn in het communicatieve geheugen, het ‘werkgeheugen’ van de Romeinse samenleving in de late Republiek en de Keizertijd. Juist in perioden van hernieuwde barbarendreiging valt aan te nemen dat herinneringen aan eerdere confrontaties tegen barbaarse tegenstanders heropgeleefd zijn.
1.2 Collectieve trauma’s
In deze studie zal naast een conceptueel herinneringsmodel tevens gebruik worden
gemaakt van een sociologisch model met betrekking tot collectieve (of culturele)
trauma’s. Hiermee zal de presumptie worden getoetst of de Romeinse nederlagen tegen de Cimbri en Teutones kunnen worden beschouwd als een collectief trauma.43
Het Griekse woord
betekent letterlijk ‘wond’. Binnen psychiatrische en psychotherapeutische kringen kan een trauma gedefinieerd worden als een psychische
wond, een “wound of the mind”44 veroorzaakt door “intense personal suffering.”45
Mensen die hebben blootgestaan aan een traumatische ervaring kunnen in uitzonderlijke situaties last krijgen van steeds wederkerende en opdringende herbelevingen van

Cicero, In Catilinam 3.21; Pro Sestio 67.140; Sallustius, De coniuratione Catilinae 45.5; vrgl. Cassius Dio
55.8.2; 58.11.4; Talbert 1984, 118-119; Vasaly 1993, 84; Morstein-Marx 2004, 102-103. Voor de Tempel van
Concordia zie Plutarchus, C. Gracchus 17.6-9; Richardson 1992, 99; Kolb 1995, 241; 245; 355; 357; Stamper
2005, 56; 58; 144; Ferroni, in: LTUR I 316-317.
43 De grote impact van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones wordt bijv. onderstreept door Callies
1971, 341; 342; 344-345; Timpe 1994, 28; Todd 2001, 26; 34; Flower 2010, 104-105; 107; 108; 110.
Goetz/Welwei (ed. 2013, 203) spreken in het kader van de Cimbri expliciet van een “traumatische Erinnerung.“
44 Caruth 1996, 3-4.
45 Caruth, ed. 1995, vii. Zie ook Sztompka 2000, 451-452: “In medical parlance this term (d.i. trauma)
refers precisely to the impact of a sudden event, leaving long-term, destructive effects on the ‘body’,
incapacitating it in some important respect. Extended to psychiatric discourse, it means a similar longterm destructive impact on the ‘personality’, resulting in some form of mental or emotional incapacity.”
42
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de schokkende gebeurtenissen, zich uitend in de vorm van onaangename herinneringen, nachtmerries, het gevoel dat de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt en angst door
externe gebeurtenissen die sterk lijken op de oorspronkelijke traumatische ervaring.46
Onder een collectief of cultureel trauma verstaan we, in navolging van de Amerikaanse socioloog Jeffrey C. Alexander, pijnlijk geestelijk letsel van een gemeenschap.47
“Cultural trauma,” zo stelt Alexander, “occurs when members of a collectivity feel
they have been subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their
group consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways.”48 Gebeurtenissen die potentieel traumatisch zijn, zoals revoluties, etnische zuiveringen, genocide of gedwongen migraties,
terroristische acties, politieke moord en oorlog, hoeven in de praktijk niet altijd tot een
cultureel trauma te leiden.49
1.2.1 De traumatic sequence
Om van een collectief of cultureel traumatische gebeurtenis te kunnen spreken dient
volgens de Poolse socioloog Piotr Sztompka aan vier voorwaarden te zijn voldaan: de
gebeurtenis is 1) plotseling en snel; 2) radicaal, diep, omvangrijk, de kern (van een
samenleving) rakend, 3) ervaren als opgelegd, exogeen, van buitenaf komend, als iets
waaraan we zelf niet of slechts onbewust hebben bijgedragen (we ‘lijden’ aan trauma’s,
trauma’s overkomen ons, we ondergaan trauma’s), en 4) ervaren als onverwacht, onvoorspelbaar, verrassend, schokkend, afstotelijk.50
Benadrukt moet worden dat een collectief trauma geen op zichzelf staand en statisch gegeven is, maar juist een dynamisch proces van traumatic sequence, een opeenvolgende reeks gebeurtenissen waarin volgens Sztompka zes fasen te onderscheiden
zijn, te weten 1) een structurele en culturele achtergrond (cultural environment); 2) een
traumatiserende situatie of gebeurtenis; 3) specifieke manieren van definiëren, interpreteren, framen of navertellen van de traumatische gebeurtenissen; 4) traumatische
symptomen; 5) het ontstaan van posttraumatische aanpassingen; en 6) het overwinnen
van het trauma (zie Figuur 1, p. 14).51 Deze zes fasen zullen in deze studie regelmatig
gekoppeld worden aan het antieke materiaal.
Onder een structurele en culturele achtergrond (cultural environment) verstaan we
de aanwezigheid van één of meerdere factoren die het ontstaan van een collectief
trauma bevorderen (een conducive background). Wanneer een collectief een potentieel
traumatische ervaring ondergaat kunnen deze factoren een ontwrichtende werking
hebben, waardoor zij ook wel worden aangeduid als cultural disorientation. In het geval
van een conducive background is er dus sprake van een voedingsbodem voor het ontstaan van een werkelijk trauma.
Van der Ploeg 1997, 471-473.
Alexander 2003, 103: “a painful injury to the collectivity.”
48 Alexander 2004, 1 = 2012, 6. Zie voor culturele trauma’s bijv. Alexander/Eyerman/Giesen/Smelser/Sztompka, eds. 2004; Alexander 2012. Voor een eerste verkenning van dit thema met betrekking tot
de antieke wereld zie Eckert 2016.
49 Sztompka 2000, 452: “...such events need not all evoke trauma (although under some conditions all of
them can, and some of them actually do)...”
50 Idem 452; 2004, 158-162.
51 Sztompka 2000, 452-454; 2004, 168-189; 171-174.
46
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Een traumatiserende situatie of gebeurtenis is een gebeurtenis die zich in potentie
kan ontwikkelen tot een collectief trauma. In deze studie zal worden getoetst of de
Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones voor dit predicaat in aanmerking komen. Alexander spreekt hierbij ook wel van een horrendous event, een gebeurtenis die
een onuitwisbare indruk achterlaat op het groepsbewustzijn en die de herinneringen
van een groep voor altijd tekent.52 De hevigheid van deze gebeurtenis heeft vanzelfsprekend invloed op de manier waarop zij wordt vastgelegd in mondelinge en schriftelijke overleveringen.
Een collectief trauma gaat gepaard met traumatische symptomen. Hieronder verstaan we specifiek collectief gedrag, collectieve geloofspatronen, breed gedragen opvattingen, meningen en stemmingen die uiting geven aan gevoelens van angst en onzekerheid. Daarnaast ontwikkelt een samenleving ten behoeve van de verwerking van
het trauma zogenaamde coping strategies, afweermechanismen waarmee een collectief
het trauma voor zichzelf dragelijk weet te maken. Een kenmerkende menselijke reactie
op een horrendous event is het wegstoppen, goedpraten, rationaliseren of neutraliseren
van de gebeurtenis(sen), typische sociale adapties waarmee een groep of samenleving
poogt de potentieel traumatische omstandigheden te verzachten.53
Met zijn coping strategies bouwt Sztompka voort op het gedachtegoed van de Amerikaanse socioloog Robert K. Merton (1910-2003), die in een studie naar anomie en sociale structuren innovation en rebellion noemt als actieve ‘afweermechanismen,’ terwijl
ritualism en retreatism als meer passieve adapties gelden.54 De Britse socioloog Anthony
Giddens bespreekt in zijn studie naar de institutionele transformaties die gepaard gaan
met moderniteit eveneens vier reacties van samenlevingen op diepgaande gevoelens
van onzekerheid: pragmatic acceptance, sustained optimism, cynical pessimism en radical
contestation against the perceived sources of dangers.55 In dit proefschrift zal onderzocht
worden of de hierboven genoemde afweermechanismen in de Romeinse samenleving
daadwerkelijk werden aangewend ten tijde van de invasies van de Cimbri en Teutones.
Met behulp van aanpassingsstrategieën en afweermechanismen is het mogelijk dat
een samenleving het trauma uiteindelijk weet te overwinnen, waarmee het eindstadium van de sequentie is bereikt. Ook kan juist een nieuwe cyclus van de traumatic
sequence in gang treden, bijvoorbeeld wanneer het verwerkte trauma een conducive
background biedt waartegen een nieuw trauma kan worden opgewekt.

Alexander 2004, 1 = 2012, 6.
Sztompka 2000, 461-463.
54 Merton 1996 met Sztompka 2000, 461. Onder innovation verstaat Merton alle pogingen van individuen
en groepen om de eigen positie te verbeteren; van rebellion is sprake wanneer de als stressvol ervaren
culturele ongelijkheid in een samenleving wordt bestreden, of als getracht wordt een totale culturele
verandering van een cultuur te bewerkstelligen om de traumatische omstandigheden om te buigen;
onder ritualism verstaat Merton het teruggrijpen op gevestigde tradities en routines; retreatism tot slot is
de volledige negering en onderdrukking van het trauma.
55 Giddens 1990 met Sztompka 2000, 461; 463. Onder pragmatic acceptance verstaat Giddens een businessas-usual houding; sustained optimism kenmerkt zich door de opvatting dat alles zich ten goede zal keren;
een meer hedonistische levenshouding sluit aan bij cynical pessimism, een genieten-zolang-het-nog-kan
mentaliteit; radical contestation against the perceived sources of dangers wordt vooral uitgedragen binnen
een raamwerk van sociale bewegingen.
52
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Figuur 1 De traumatic sequence

1.2.2 Collective agents en de master narrative of trauma
Van groot belang voor de maatschappelijke perceptie en erkenning van een collectief
trauma zijn personen die door Alexander zijn omschreven als collective agents of the
trauma process. Dit zijn personen of groepen die een rol spelen bij de overbrugging van
de kloof tussen de gebeurtenis en de representatie ervan. Deze agents vormen zogenaamde carrier groups, bestaande uit personen die al dan niet persoonlijk door de horrendous event getroffen zijn, maar die de gevolgen en betekenis van de gebeurtenis erkennen voor de samenleving in haar geheel. Carrier groups, die doorgaans hun eigen
persoonlijke agenda hebben, trachten de traumatische aard van de gebeurtenis op hun
medeburgers over te brengen, om zo de gemeenschap ervan te doordringen dat eenieders medewerking vereist is voor de overwinning van het trauma. Zij spelen bovendien een voorname rol in de totstandkoming van een uniforme weergave van de traumatiserende gebeurtenis – een master narrative. Daarvoor is het van belang dat er overeenstemming bestaat over wat er gebeurd is (the nature of the pain), welke personen of
groepen slachtoffer zijn geworden van de horrendous event (the nature of the victim) en
welke gevolgen de horrendous event heeft voor zowel de direct-betrokken als de samenleving (relation of the trauma to the wider audience), alsmede wie als dader(s) of veroorzaker(s) van de horrendous event verantwoordelijk kan/kunnen worden gesteld (attribution of responsibility).56 In dit proefschrift zal getracht worden om zowel de antieke
master narrative met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones als de
identiteit van de carrier groups die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming hiervan bloot te leggen.
56

Alexander 2004, 11-15 = 2012, 15-19; Eckert 2016, 148.
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1.3 Collectieve herinneringen en de Romeinse elite
Bij Maurice Halbwachs heerst de opvatting dat in eenvoudige samenlevingen zoals
boerengemeenschappen nauwelijks behoefte bestond aan kennis van aan vorige generaties verbonden tradities en herinneringen als basis van een gemeenschappelijk gedeelde identiteit. Terwijl in dergelijke samenlevingen een ‘drie-generatieherinnering
volstond’ was het volgens Halbwachs vooral de adel die ‘lange-termijnherinneringen’
opbouwde als fundament van een collectief geheugen en een collectieve identiteit.57
Assmann spreekt in dat verband ook wel van de alliantie tussen heerschappij en herinnering. Immers, “Herrschaft braucht Herkunft,” zo stelt Assmann.58
Dit principe is bijzonder evident voor de Romeinse politieke elite, de nobilitas, die
haar relatie met haar voorouders voortdurend trachtte te benadrukken. De instandhouding van een gemeenschappelijke herinnering aan illustere voorgangers uit het
verleden werd zelfs als een maatschappelijke taak van deze groep beschouwd, van wie
verwacht werd dat deze haar eigen daden – vooral die op het slagveld – in relatie tot
het heden en de toekomst definieerde en daarmee zichzelf en haar voorvaderen tot een
hechte gemeenschap samensmeedde.59 Zoals Cicero het verwoordt: “Bloedbanden
binden mensen door welwillendheid en genegenheid. Want het betekent veel om
voorvaderlijke monumenten te delen, dezelfde vormen van huiselijk geloof en dezelfde voorouderlijke graftombes.”60 Door de accentuering van haar eigen verdiensten
voor de res publica plaatste de Romeinse elite zich nadrukkelijk in de lijn van haar illustere voorouders en creëerde daarmee niet slechts privéherinneringen voor de eigen
familie, maar werd de eigen roem tevens geconserveerd in de gedeelde herinneringen
van de gemeenschap – als een seculiere vorm van onsterfelijkheid.61 Hoe er in de toekomst over iemand gedacht werd was daardoor haast nog belangrijker dan hoe tijdgenoten over die persoon oordeelden, een gedachte die door Cicero ondubbelzinnig
wordt vertolkt in een brief aan zijn vriend Atticus:
“En hoe zal de geschiedenis over mij preken duizend jaar van nu? Hiervoor ben
ik banger dan voor het gebabbel van mijn tijdgenoten.”62
De verschillende media die de republikeinse nobiles inzette om hun eigen imago en
prestige en dat van hun voorvaderen te representeren – in dit proefschrift ook wel
aangeduid als memory sanctions63 – vormden de basis van een breed scala aan verhalen

Halbwachs 1925.
Assmann 1992, 70-71. Zie bijv. ook Connerton 1989, 1.
59 Walter 2004, 84. Voor het belang van een mnemonische relatie tussen leden van de Romeinse nobilitas
en hun voorouders zie bijv. Wiseman 1974, 153-164; Flower 1996; Walter 2004, 84-130, m.n. 84-89; Wallace-Hadrill 2008, 218-225.
60 Cicero, De officiis 1.17.55.
61 Walter 2004, 11; Pollini 2012, 5 en tevens Varner 2001, 46; Carroll 2011, 66-67; Graham 2011, 91.
62 Cicero, Epistulae ad Atticum 2.5.1.
63 Memory sanctions worden door Flower (2006a, 8) omschreven als maatregelen “designed to preserve
and to protect the special memory space of the community and its political system.” Hoewel in Flowers
studie het accent wordt gelegd op het uitwissen van schaamtevolle herinneringen (punitive memory sanctions) kunnen bepaalde herinneringen ook bewust zijn versterkt, juist om het optreden van individuele
politici en veldheren te benadrukken.
57
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en tradities die geen chronologisch samenhangend raamwerk gebaseerd op vaste ijkpunten in de Romeinse geschiedenis construeerden, maar die nochtans de ruggengraat
vormden van het Romeinse verleden. Deze bestonden voor het overgrote deel uit memoria – collectieve herinneringen – die niet te vinden waren in formele geschiedwerken, maar die desondanks de relevantie van de elite voor de gehele gemeenschap demonstreerde, bij voorkeur uitmondend in politieke successen bij verkiezingen en aanzien en respect binnen de eigen peer group.64 Langs deze media kon de ‘gewone’ Romein zich identificeren met het verleden van de gemeenschap en gaven de leden van
de nobilitas mede gestalte aan het collectieve geheugen van de stad en het rijk.65 Ook
volkeren die in hun rol van tegenstander van Rome verbonden waren met het Romeinse verleden – bijvoorbeeld de Latijnen, Sabijnen, Etrusken en in een wat later stadium de Galliërs en Carthagers – werden na hun nederlagen geïncorporeerd in het
Romeinse collectieve geheugen, dankzij de memory sanctions van de leden van de elite
die hen hadden overwonnen.66
Het koppelen van persoonlijke daden aan die van illustere voorvaderen moet bijzonder zichtbaar zijn geweest in het fysieke herinneringslandschap van Rome, gesitueerd op de meest markante plaatsen van de stad: het Forum, het Capitool, de Palatijn,
het Marsveld en de centrale marktplaatsen.67 Op deze plaatsen lieten leden van de elite
monumenten oprichten ter meerdere eer en glorie van zichzelf en de familieroem. Dit
was bijvoorbeeld het geval bij de drie standbeelden die Marcus Claudius Marcellus in
148 v.C. liet oprichten voor zichzelf en zijn vader en grootvader, de overwinnaar van
de Galliërs in de Slag bij Clastidium (222 v.C.), niet ver verwijderd van de Tempel van
Honos et Virtus die de laatste had laten oprichten en van diens graf. De kleinzoon en
de grootvader kwamen samen aan acht consulschappen (respectievelijk drie en vijf).
Het ene consulschap van Marcellus’ vader stak daarbij wat schril af, wat volgens Asconius werd opgelost met de formulering III MARCELLI NOVIES COSS (Drie Marcelli,
negen maal consul). “(D)us de inscriptie was volledig juist en vergrootte zijn vaders
reputatie bij hen die de implicatie niet begrepen.”68
Flower 2009, 65-66; 73; Pollini 2012, 19. Anders dan in de moderne tijd, waarin er een strikt onderscheid bestaat tussen history en memory, werd in de oudheid historia gezien als één van de manieren
waarop memoria in stand werd gehouden. Zie hiervoor m.n. Gowing 2005, 7-15 en tevens Heusch 2011,
26-27. Gowing stelt op basis van Cicero’s De oratore (2.9.36) o.a.: “Historia is simply a vehicle for memoria
(…). History is the ‘lifeblood of memory,’ that which gives life to memory and renders it deathless.
Without history – or more properly the recording of history – memory will die (12).” Zie voor deze
grondgedachte tevens Cicero, De oratore 1.5.18; Epistulae ad familiaris 5.12.2-3; Livius, praefatio 3; Sallustius, Bellum Iugurthinum 4.1; 4.6; De coniuratione Catilinae 1.3; Seneca, Suasoriae 6.4; 6.15; Tactitus,
Agricola 1.2; Aulus Gellius, Noctes Atticae 1.3.1; Quintilianus, Institutio oratoria 10.1.31. Voor de strikte
scheiding tussen history en memory binnen hedendaagse geschiedsopvattingen zie bijv. Nora 1984, xix;
Hobsbawn 1997, 8.
65 Flower 2009, 73-74.
66 Jensen 2018, 145-146. Zie voor concrete voorbeelden Sehlmeyer 1999, 48-52; 88-90; 91-101; 112-119;
121-128.
67 Flower 2009, 74. Zie voor deze locaties bijv. Hölscher 1978, 315-357; Favro 1988, 17-24; Vasaly 1993,
62-75; Edwards 1996, 27-43; Flower 1996, 70-79; Hölkeskamp 1996, 305-308; 2001, 137-168; Hölscher 2001,
183-211; Hölkeskamp 2004, 169-198; Hölscher 2006, 75-99; Hölscher 2006b, 100-122; Rea 2007; Hölkeskamp 2010, 478-495; Jacobs/Atnally Conlin 2014; Hölkeskamp 2016, 169-213; Stein-Hölkeskamp 2016,
220-223.
68 Asconius, In Pisonem 44. Zie tevens Sehlmeyer, in LTUR IV, 357; Flower 1996, 71-72; Sehlmeyer 1999,
164-165; Walter 2004, 111 met n. 108 aldaar; 118.
64
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Een ander concreet voorbeeld waarin de banden met de voorvaderen wordt benadrukt is de triomfboog van Q. Fabius Maximus Allobrogicus (consul in 121 v.C.), de
fornix Fabianus, die deze liet oprichten na zijn overwinning op de Gallische Allobroges
in 120 v.C. (over de Via Sacra, tussen de Regia en de Tempel van Vesta). De boog werd
rond 57 v.C. gerestaureerd door Fabius Maximus’ kleinzoon Q. Fabius Maximus, die
tevens beelden met elogia van zichzelf en twee van zijn voorvaderen, L. Aemilius Paullus en P. Cornelius Scipio Aemilianus, liet aanbrengen, waardoor zijn persoon nadrukkelijk in verband kwam te staan met oudere memoria aan roemruchte tijden.69 Naast
het verankeren van de eigen memoria met die van voorvaderen nemen we met name
in de late Republiek een tendens waar bij adellijke families om hun oorsprong in verband te brengen met mythologische figuren.70
In het oude Rome heerste de opvatting dat personen die hun cursus honorum tenminste tot de curulische aediliteit hadden weten te voeren het waard waren om blijvend herinnerd te worden door het nageslacht. Zij die niet aan dit criterium voldeden
werden spoedig vergeten – althans in de publieke herinnering. Slechts lieden die de
res publica hadden gediend verdienden het om hun memoria in de publieke ruimte heropgevoerd te laten worden.71 Prominente Romeinen eigenden zich door dit principe
niet alleen het verleden toe, maar zij usurpeerden feitelijk ook de toekomst, door de
transformatie van hun daden tot fysieke monumenten en overzichtslijsten (fasti) van
hoogwaardigheidsbekleders en zegenrijke imperatores die de herinneringen hieraan levendig moesten houden en door mondelinge overleveringen in de vorm van liederen
en verhalen die door latere generaties werden opgevoerd.72 Ook in rechtstreekse contacten met de bevolking kon de Romeinse elite haar macht en memoria demonstreren
en legitimeren, om zo haar eigen weergave van haar daden te verankeren in het Romeinse collectieve geheugen. We kunnen hierbij denken aan redevoeringen voor
volksbijeenkomsten (contiones), rechtbanken (quaestiones) en volksvergaderingen (comitia), maar – in meer visuele vorm – ook tijdens spelen (ludi, munera), festivals, begrafenissen en triomftochten – gelegenheden die doorgaans toegankelijk waren voor alle
leden van de gemeenschap.73
De gewoonte van de Romeinse elite om in haar zelfrepresentatie met zoveel mogelijk illustere voorvaderen te schermen was waarschijnlijk een gevolg van de grote competitie onder de nobilitas in de late Republiek.74 Vooral vanaf de tweede eeuw v.C.,
toen de politieke tegenstellingen in Rome sterk begonnen te polariseren, zijn de emissies van munten en de bouw van monumenten die de illustere daden van leden uit de

Zie hiervoor Chioffi, in LTUR II 264-266; ILS 43 en tevens Flower 1996, 72-73; Sehlmeyer 1999, 168170; Walter 2004, 118-119; Welsh 2006, 5; Clark 2014, 177-178. Zie voor dergelijke ‘familiemonumenten’
Walter 2004, 118-130.
70 Zie bijv. Wiseman 1974, 153-164; Hölkeskamp 2004, 199-217; 2016, 187-191.
71 Polybius 6.53.9 met Walter 2004, 92; Bücher 2006, 112.
72 Assmann 1992, 70-71: “Herrschaft legitimiert sich retrospektiv und verewigt sich prospektiv (71).” Zie
voor vormen van herinneren onder de Romeinse elite Walter 2004, 89-121; voor fasti bijv. Rüpke 2012,
81-94.
73 Flower 2009, 65. Zie voor deze bijeenkomsten Nicolet 1980, 343-381; Sumi 2005, 1; 16-46.
74 Zie voor de competitiedrang in de late Republiek bijv. Wiseman 1985, 3-19. Voor de weerslag daarvan
in de Romeinse herdenkingscultuur zie Sehlmeyer 1999, 178-203.
69

17

Terror Germanicus

Romeinse elite of hun voorvaderen memoreerden duidelijke symptomen van deze tendens.75 Eveneens symptomatisch zijn de talrijke door individuele generaals geconsacreerde tempels die in de periode van de late Republiek in Rome verrezen en die bekend kwamen te staan onder – of op zijn minst sterk verbonden waren met – de naam
van hun oprichter.76 Deze toenemende tendens om herinneringsmonumenten op te
richten is een belangrijke indicator voor sociale veranderingen en maatschappelijke
instabiliteit in de periode van de late Republiek.77
Het belang van voorouderschap was zo groot dat bij het aantonen van familiebanden met enige regelmaat fouten werden gemaakt – het resultaat van onbedoelde onzorgvuldigheden of welbewuste manipulaties. Zo bespot Cicero, zelf een homo novus
zonder aanzienlijke stamboom, in een brief aan Atticus Q. Caecilius Metellus Scipio,
de consul in 52 v.C., die een groep vergulde ruiterstandbeelden had laten oprichten op
het Capitool die zijn voorvaderen representeerden, de Cornelii Scipiones. Onder deze
ruiterstandbeelden bevond zich een beeld voor Scipio Africanus, maar in de begeleidende inscriptie zou Scipio Metellus de tekst cos. cens. hebben laten aanbrengen, hiermee ten onrechte implicerend dat Scipio Africanus naast het consulaat ook het censorschap zou hebben bekleed – “welk een schandelijke onwetendheid (
turpem!).” Metellus blijkt hier P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus te hebben verward met P. Cornelius Scipio Nasica Serapio.78 Elders merkt Cicero op dat de Romeinse elite de neiging bezit tot het fingeren van “valse triomfen, een te groot aantal
consulschappen, onjuiste relaties en transities naar de plebejische status” – dat laatste
een nadrukkelijke verwijzing naar Publius Clodius Pulcher (circa 93-52 v.C.), de uit
een patricische familie afkomstige politieke tegenstander van Cicero die zich teneinde
het volkstribunaat te kunnen bekleden liet adopteren door de plebejische familie van
de Fonteii (59 v.C.) – “alsof ik zou kunnen zeggen dat ik afstamde van Manius Tullius
de patriciër, die consul was met Servius Sulpicius tien jaar na de verdrijving van de
koningen.”79 Livius onderstreept de verwarring omtrent de daden van individuen en
in publieke gedenktekens van historische gebeurtenissen, die hij toeschrijft aan een
gebrekkige verslaglegging (vitiatam memoriam) als gevolg van foutieve begrafeniseulogieën en inscripties onder portretten, aangezien iedere familie op leugenachtige wijze
tracht om roemrijke daden en magistraten op haar naam te schrijven.80

Meadows/Williams 2001, 46.
Orlin 2002, m.n. 190-198 en verder Pietilä-Castrén 1987; Ziolkowski 1992; Kolb 1995, 164-185;
Behrwald 2009a, 14; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-46.
77 Woolf 1996, 30-31.
78 Cicero, Epistulae ad Atticum 6.1.17-18. Zie voor deze kwestie bijv. ook Walter 2004, 105-106; WallaceHadrill 2008, 220; Hölkeskamp 2016, 172-173.
79 Cicero, Brutus 15.62. Ironisch genoeg noemt Cicero de Romeinse koning Servius Tullius elders juist
“mijn stamgenoot (meus gentilis - Tusculanae disputationes 1.16.38) – al dan niet met een knipoog. Zie
Cato, frgm. 9 (ed. Jordan) = ORF 6, 23–24, frgm. 6; Aulus Gellius, Noctes Atticae 10.3.17 voor een dispuut
over een niet aan Q. Minucius Thermus toegekende triomftocht bij zijn terugkeer uit Ligurië in 190 v.C.,
wat mogelijk de basis vormde voor Cato’s redevoering ‘Betreffende vervalste veldslagen (De falsis pugnis).’
80 Livius 8.40.4-5. Zie voor de onbetrouwbaarheid van genealogieën bijv. ook Polybius 9.1.1-2.1; Asclepiades van Myrlea, bij Sextus Empiricus, Adversus grammaticos 1.252; Livius 4.16.1-4; 22.31.8-11; Wiseman 1974, 158; 2014, 47-48; Walter 2004, 105-106; Hölkeskamp 2004, 199-200; Forsythe 2005, 74-77;
Hölkeskamp 2016, 186-187. Voor invented triumphs zie Lange 2016, 52-61.
75
76

18

Inleiding

Politieke nieuwkomers (homines novi), personen die als eerste in hun familie verkozen waren tot consul, konden niet bogen op een reeks van illustere voorvaderen. Hun
was er dan ook alles aan gelegen om hun persoonlijke verdiensten voor de res publica
zo zichtbaar mogelijk te maken voor de gemeenschap. Een interessant geval onder de
homines novi is Cicero, die niet kon leunen op een imposante militaire zegelijst en zich
derhalve veel moeite getrooste om zichzelf in verband te brengen met de grote figuren
uit Rome’s verleden.81 Maar Cicero ging verder dan het memoreren van zijn role models. Om zijn aandeel in het neerslaan van de vermeende samenzwering van Catilina
(63 v.C.) voor zijn tijdgenoten te onderlijnen heeft hij alle registers opengetrokken,
waaronder het beschuldigen van een groep Galliërs (Allobroges) die zich op dat moment in Rome bevond en waarvan Cicero beweerde dat ze connecties had met de samenzweerders.82 Cicero lijkt zich bewust te zijn geweest van het feit dat het in één
adem noemen van Galliërs met de acute dreiging van Catilina’s samenzwering collectieve herinneringen aan eerdere confrontaties tussen Rome en noordelijke barbaren
zou oproepen (zie Hoofdstuk II 4.2). Ook elders demonstreert Cicero een zekere behendigheid in het heropvoeren van het verleden: niet voor niets koos hij op 8 november 63 v.C. de Tempel van Jupiter Stator op de Palatijn uit als de plaats om Catilina en
de senaat toe te spreken, een locatie die in de collectieve herinnering van de Romeinen
nadrukkelijk was verbonden met de legendarische stichter van de stad, Romulus. Aan
het eind van zijn Eerste Redevoering tegen Catilina (1.33) drukt Cicero zijn medesenatoren op het hart deze sacrale, door Romulus gewijde plek te vrijwaren van “deze man
en zijn metgezellen.” Deze groteske poging om zich te vereenzelvigen met Romulus
leverde Cicero de spottende bijnaam ‘Romulus van Arpinum (Romule Arpinas)’ op –
eveneens een sneer naar zijn landelijke afkomst.83
Maar er was ook lof voor de redenaar. L. Gellius Poplicola, de consul van 72 v.C.,
stelde in de senaat voor om Cicero vanwege het verijdelen van de samenzwering de
corona civica te verlenen. Hoewel het uiteindelijk bij de suggestie zou blijven bleef Cicero benadrukken dat hij de redder van Rome was, die de burgers van de ondergang
had gevrijwaard.84 Van een gedicht dat Cicero schreef over zijn eigen consulaat is onder andere de volgende – veelzeggende – regel bewaard gebleven: “O gelukzalig
Rome, opnieuw geboren onder mijn consulaat (O fortunatam natam me consule Romam!).”85 We weten eveneens dat Cicero één van zijn vrienden, de orator en historicus

Walter 2004, 170. Voor Cicero’s role models zie Van der Blom 2010.
Zie bijv. Cicero, In Catilinam 3.2; 3.3; 3.28; Pro Sulla 83. Zie ook Stockton 1971, 143-175; Weinstock 1971,
165; Rawson 1975, 60-88; Mitchell 1979, 219-242; Habicht 1990, 29-34; Fuhrmann 1992, 80-88; Wiedemann 2001, 42-46; Hall 2013, 215-229; Levick 2015, 87-88; 97. Voor de rol van de Kelten in de Catilinarische redevoeringen zie Kremer 1994, 105-110. Voor Cicero als homo novus zie Dugan 2005; Van der Blom
2010, 35-59.
83 Pseudo-Sallustius, Invectiva in Ciceronem 4. Zie tevens Vasaly 1993, 46-49; 55-57; 79-80.
84 Cicero, In Pisonem 3.6; Weinstock 1971, 165. Voor Cicero’s benadrukking van zijn reddersrol zie Cicero, Epistulae ad Atticum 9.10.3; In Vatinium 3.7; In Catilinam 3.15; 3.25-26; 4.20; Pro Sulla 22; Epistulae ad
familiares 5.7.3; Post reditum ad Quirites 7.17; De domo sua 27.72; 35.94; 52.132; In Pisonem 3.6; 10.23; 38.94;
Pro Sestio 16.38. Echter, om met Weinstock (1971, 165) te spreken, “Cicero was not a general, and there
was no war and no battlefield where the corona civica was earned.”
85 FPL 164, frgm. 12. Voor autobiografische elementen in het werk van Cicero zie Kurczyk 2006. Voor
zijn zelfrepresentatie in zijn retorische werk zie Dugan 2005.
81
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Lucius Lucceius, heeft verzocht een feestelijk verslag te schrijven van zijn overwinning
op Catilina.86
Door zich herinneringen toe te eigenen, te manipuleren en op gezette tijden terug
te plaatsen in het communicatieve ‘werkgeheugen’ van de Romeinse samenleving kon
de nobilitas zichzelf en hun geslacht (gens) behoeden voor de vergetelheid en zich voor
de eeuwigheid nestelen in het collectieve geheugen van de gemeenschap. Dit was zoals we zagen in het bijzonder van belang voor politieke nieuwkomers zoals Cicero, die
slechts hun eigen verrichtingen centraal konden stellen en niet de daden van voorouders mee konden laten wegen op de mnemonische weegschaal van het Romeinse verleden. Het eerste deel van deze studie zal voor een groot deel in het teken staan van
de militaire verrichtingen van een andere homo novus, die evenals Cicero afkomstig
was uit Arpinum: Caius Marius. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar vraag of, en zo
ja welke pogingen Marius heeft ondernomen om de herinneringen aan zijn militaire
prestaties – de bedwinging van de Cimbri en Teutones – te conserveren en te manipuleren.
In het tweede deel van dit proefschrift zal de aandacht vooral uitgaan naar Julius
Caesar, de neef van Marius, die uit het aanzienlijke geslacht van de Julii stamde. Tijdens de laudatio funebris die hij in 69 v.C. uitsprak voor zijn overleden tante Julia, de
echtgenote van C. Marius, benadrukte Caesar dat zij van moederszijde afstamde van
koningen (maternum genus ab regibus ortum), te weten de Marcii Reges en van vaderszijde van onsterfelijke goden, (paternum cum diis inmortalibus coniunctum est), namelijk
Venus.87 Maar ondanks zijn solide familiebanden was Caesar in de jaren zestig van de
eerste eeuw v.C. alles behalve een onomstreden figuur.88 Zijn geldverslindende politieke carrière die in deze periode een vlucht begon te nemen – met name voor de verkiezingscampagnes voor het pontificaat en het praetorschap had Caesar diep in de
buidel moeten tasten – en zijn flamboyante levensstijl veroorzaakten een grote schuldenlast die hem financieel afhankelijk van anderen maakte en kwetsbaar voor corruptie.89 Velen verweten hem een gebrek aan moraliteit en over zijn aandeel in de zogenaamde ‘eerste’ samenzwering van Catilina (66-65 v.C.) werd in Rome druk gespeculeerd.90 Zijn eerste buitenlandse ambt als quaestor in Hispania Ulteror (69 v.C.) verliep
weliswaar zonder noemenswaardige incidenten, maar daarmee kon de ambitieuze
Caesar zich bepaald nog niet meten met de zes jaar oudere en in militair opzicht uiterst
succesvolle Gnaeus Pompeius (106-48 v.C.). Die kon zich reeds in de jaren zeventig
van de eerste eeuw v.C. onderscheiden als generaal tegen Marius’ aanhanger Sertorius
in Spanje (76-71 v.C.) en bij het neerslaan van de slavenopstand van Spartacus (73-71
v.C.). In 70 v.C. bereikte Pompeius zelfs het consulaat, hoewel hij daarvoor niet de
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Cicero, Epistulae ad familiaris 5.12.
Suetonius, Caesar 6.1.
88 Christ 1994, 57.
89 Zie voor Caesars politieke ambities en zijn carrière in de jaren zestig v.C. bijv. Gelzer 1960, 24-63;
Gesche 1976, 22-40; Will 1992, 30-34; 39-46; Meier 1995, 133-189; Goldsworthy 2006, 99-131; Canfora
2007, 14-38; Billows 2009, 78-110; Stevenson 2015, 51-77.
90 Zie bijv. Cicero, De officiis 2.24.84; Asconius, In toga candida 83; Suetonius, Caesar 9.1-3; Gelzer 1960, 37;
Gesche 1976, 24-26; Will 1992, 34-39; Goldsworthy 2006 132-183; Canfora 2007 39-53.
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benodigde leeftijd van negenendertig jaar had bereikt en evenmin de noodzakelijke
cursus honorum die toegang gaf tot het ambt had doorlopen.91
Een belangrijke opmaat voor een politieke en militaire carrière die zich kon meten
met die van Pompeius was Caesars familieband met de grote generaal Caius Marius,
wiens herinnering onlosmakelijk was verbonden met de bedwinging van de Cimbri
en Teutones. In dit proefschrift zal de wijze waarop Caesar de relatie met zijn oom en
diens militaire prestaties mnemonisch heeft benut ter verwezenlijking van zijn persoonlijke ambities nadrukkelijk aan de orde komen, evenals de pogingen waarmee
Caesar heeft getracht om zijn eigen oorlogen tegen Gallische en Germaanse stammen
in het noordwesten van Europa te verankeren in het Romeinse collectieve geheugen.

2 Bronnen en brongebruik
Dit proefschrift behandelt de wijze waarop zowel de Romeinse elite als de niet-elite
Germaanse volkeren uit het noordwesten van Europa in haar collectieve herinnering
kreeg. Daarbij spelen de tochten van de Cimbri en Teutones aan het eind van de
tweede eeuw v.C. een belangrijke rol. Over de aard en oorzaken van deze tochten is
zowel in de oudheid als in het moderne discours veel gespeculeerd.92
Buiten overstromingen die reeds enkele antieke bronnen ter sprake brengen heerst
vandaag de dag de communis opinio dat roofzucht de voornaamste reden voor de omvangrijke migratiestroom was.93 Hieraan verbonden is de presumptie dat beide volkeren op zoek waren naar nieuwe vestigingsgebieden waar zij landbouw konden bedrijven.94 Ook wordt door sommigen wel vermoed dat de Cimbri en Teutones op uitnodiging van enkele in nood verkerende Gallische stammen hun diensten als huursoldaten kwamen aanbieden, waarbij zij veeleer uit zouden zijn geweest op coöperatie
met deze stammen of stammenfacties dan op plundering.95
Antieke schrijvers hadden echter geen oog voor ontwikkelingen binnen wat voor
hen de periferie van de bewoonde wereld was.96 Overtuigd van de grootsheid (maiestas) van het eigen volk en de centrale betekenis van de mediterrane wereld hadden de
Romeinen weinig belangstelling voor de barbaarse wereld. Romeinse auteurs lijken in
Voor Caesars quaestorschap in Hispania Ulterior zie o.a. Gelzer 1960, 28-29; Gesche 1976, 22; Christ
1994, 36-37; Goldsworthy 2006, 118; 120-121; Billows 2009, 102-103; Stevenson 2015, 56-58; voor de militaire successen van Pompeius zie Gelzer 1960, 30-31; Leach 1978, 34-101; Seager 2002, 30-62; Christ 2004,
40-93; Gelzer 2005, 48-107; Stevenson 2015, 58-59.
92 Voor de discussie in de oudheid zie Hoofdstuk I 2.2.1. Voor de moderne discussie zie bijv. Tierney
1960, 200; Schutz 1983, 339-341; Dyson 1985, 161; Timpe 1994, 44-45, 58-60; Pohl 2004, 90; Schneider 2008,
37-38.
93 Wells 1984, 151; Dobesch 1982b, 51-78. Wells (2001, 96) brengt verschillende migratiegolven tussen
circa 120-60 v.C. vanuit het noorden en oosten van Europa in zuidwaartse richting in verband met de
toenemende productie en circulatie van goederen en de groei van de materiële rijkdom van het Middellandse Zeegebied die daarvan het gevolg was.
94 Livius, Periocha 65; Plutarchus, Marius 24.3-4; vrgl. 11.2; Mildenberger 1977, 106; Schlette 1980, 24-25;
Dyson 1985, 161; Todd 1992, 47; Schneider 2008, 37-38.
95 Timpe 1994, 40-55; Burns 2003, 70-78, 85-86. Volgens Timpe zouden de Sequani en Arverni de hulp
van de Germanen hebben ingeroepen tegen de Haedui, die zich in deze periode reeds onderscheidden
door hun trouw aan Rome. Burns lijkt van mening dat zij juist in het zuiden van Duitsland actief zijn
geweest.
96 Todd 2001, 15.
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de periode van de late Republiek nauwelijks tijd en moeite geïnvesteerd te hebben in
studies naar de barbaarse randvolkeren van Europa.97 Hoewel de stammen en kleinere
samenlevingsverbanden van Noordwest-Europa vaak eeuwenoude lokale tradities
moeten hebben gekend, wekten deze nimmer een Romeinse interesse in local history en
memory, zelfs niet toen vanaf de tweede eeuw v.C. de contacten met de barbaarse wereld in het westen intensiveerden als gevolg van de Romeinse veroveringen en vele
volkeren en stammen uiteindelijk werden geïncorporeerd in het rijk.98
Belangstelling bestond er feitelijk alleen voor de wereld van de Grieken, met wie de
Romeinen zich tot op zekere hoogte verwant voelden en in wier schaduw zij naarstig
op zoek waren naar hun eigen identiteit.99 De Romeinse kijk op het barbaarse westen
kwam tot stand door bestaande orale pre-Romeinse tradities uit te wissen; in plaats
daarvan moesten verledens en tradities worden uitgevonden of herschreven – bij voorkeur met roemrijke Romeinse legeraanvoerders in de hoofdrol.100 Daarbij konden antieke geschiedschrijvers en etnografen leunen op eeuwenlange schriftelijke en mondelinge tradities. Ontbrekende kennis werd naar eigen inzicht en naar eigen agenda ingevuld, waarbij veelvuldig en soms letterlijk uit oudere bronnen werd geput. Gemeenplaatsen en herkenbare thema’s die vanuit modern perspectief fictief zijn werden daarbij niet geschuwd. Het is waarschijnlijk geen toeval dat nagenoeg alle antieke schrijvers bevolkingsdruk, voedselschaarste en hongersnood als oorzaak opvoeren voor migraties van barbaarse volkeren, wat wellicht de latente angst in de mediterrane wereld
verraadt voor de structurele discrepantie tussen bevolkingspeil en voedselvoorraden
– in veel pre-industriële samenlevingen daadwerkelijk een reden voor migratie.101 Barbaarse volkeren als Galliërs en Germanen werden bovendien slechts opgevoerd binnen de context van historische gebeurtenissen die gerelateerd waren aan de mediterrane wereld – momenten bijvoorbeeld dat de geschiedenis van Gallische en Germaanse volkeren en die van Rome elkaar kruisten.102
In tegenstelling tot hedendaagse historici beschouwden antieke auteurs het niet als
hun taak om objectieve verslagen van historische gebeurtenissen te construeren, maar

Rawson 1985, 257.
Zie Johnston 2017, 4-5: “Many provincial communities would have been all but invisible to the surveilling gaze of Rome (5).” Zie 125-189 voor de centrale rol van social memory binnen de lokale gemeenschappen van Gallië en Spanje.
99 Voor de zoektocht naar de eigen, Romeinse identiteit onder invloed van de Grieken zie Rawson 1985,
257; Jensen 2018, 5.
100 Woolf 2011a, 4: “The West was, in fact, an artefact of Roman power.” Zie ook Wells 1999, 66. Woolf
(2009a, 212-213; 2011a, 17-31) benadrukt de virtuele middle ground tussen de Romeinse veroveraars en
lokale culturen als voedingsbodem voor nieuwe pre-Romeinse tradities, maar acht tegelijkertijd het bestaan van lokale, pre-Romeinse tradities onwaarschijnlijk. Vrgl. Johnston (2017, 146-159), die vooral
Griekse etnografen verantwoordelijk acht voor de creatie van een middle ground. Bovendien onderkent
Johnston de oral traditions en local histories die pre-Romeinse westerse culturen moeten hebben gekoesterd (125-189, m.n. 127-133): “…it is not that the barbarians were not telling tales of their past, but rather
that Greek and Roman writers were generally not listening (132).” Dergelijke locale peasant memories
verschillen doorgaans aanzienlijk van die van outsiders. Zie hiervoor vooral Fentress/Wickham 1992,
92-113. Zie voor het concept van de middle ground White 1991.
101 Garnsey 1983, 56-65; Champion 1985, 18-19; Garnsey 1988; 1999, 34. Een comparatief en theoretisch
overzicht van hongersnood in de geschiedenis biedt Garnsey 1998, m.n. 283-285 voor migratie als gevolg van hongersnood.
102 Burns 2003, 8, 86; Heitz 2009a, 34; Bonfante 2011, 3; Woolf 2011a, 5.
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zij dienden hun lezerspubliek hoofdzakelijk exempla op van het gevaar dat de noordelijke barbaarse volkeren in het verleden hadden gevormd voor Rome.103 Om die reden
legde de antieke etnografie veeleer het accent op de wezenlijke verschillen tussen de
Romeinen en de barbaren in plaats van mogelijke overeenkomsten. Analogieën werden liever geschrapt omdat het aan meer ethische gedragsregels gebonden Romeinse
lezerspubliek zich anders te veel kon vereenzelvigen met de barbaren. Zo ontstond
een behoefte aan een “anti-typical Other,” een tegenhanger van de mediterrane stedelijke wereld die te karakteriseren viel als nomadisch en zonder verleden en tradities,
die in de antieke geschriften slechts opdook wanneer daar binnen het Grieks-Romeins
historisch narratief behoefte aan bestond.104
De relatieve desinteresse vanuit de mediterrane wereld voor de inheemse, aliteraire
stammenwereld van Noordwest-Europa leidde ertoe dat deze volkeren door antieke
schrijvers doorgaans werden afgebeeld als in cultureel opzicht statische, onveranderlijke en passieve groepen, terwijl de laatste twee eeuwen v.C. op basis van recente,
door de archeologie verkregen inzichten in de materiële cultuur van de inheemse volkeren uit de periode van de late IJzertijd juist blijk geven van een zeer levendige dynamiek. Dit wordt onder andere geïllustreerd door het ontstaan van oppida en Viereckschanzen en veranderingen in het begrafenisritueel, ambachtelijke productieprocessen
en het gebruik van munten.105 Echter, dit proefschrift is niet zozeer geïnteresseerd in
de feiten, maar veeleer in het antieke narratief met betrekking tot de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en andere Germaanse volkeren. Zo zal in deze studie
zelden de waarschijnlijkheid van beweringen van antieke auteurs worden getoetst,
maar zal juist getracht worden de ontwikkeling van het antieke discours te traceren,
waarbij vanuit de sociologische modellen met betrekking tot collectieve trauma’s en
herinneringen zal worden onderzocht hoe de master narrative van de traumatische oorlogen tegen de Cimbri en Teutones gestalte hebben gekregen en welke carrier groups
daarbij een rol hebben gespeeld. De aannemelijkheid dat een verhaal acceptabel was
voor een antiek publiek is voor dit proefschrift dan ook belangrijker dan de feitelijkheid waarnaar het verhaal verwijst. Dit geldt met name voor het literaire bronnenmateriaal, maar ook voor munten en inscripties.
2.1 Literaire bronnen
Dit onderzoek presenteert nadrukkelijk geen historisch verslag van de Romeins-Germaanse oorlogen in de late Republiek, maar is veeleer een poging tot mnemohistorische analyse, waarin niet zozeer de historische gebeurtenissen centraal staan, maar

Over de tekortkomingen van de antieke historiografie zie Wiseman 1979a, 3-43; 1993, 122-146; Grant
1995, m.n. 37-89; Potter 1999, 12-21; 138; 144-151.
104 Woolf 1998, 177; 2011a, 22-23 (anti-typical Other); 74. Elders in Woolf 2011a wordt aangetoond dat
de antieke etnografie vooral in het teken stond van het expliceren van de opvallendste verschillen tussen
volkeren (32-58). Zie ook Champion 1985, 17; Timpe 1994, 29; Riggsby 2006, 48; Gruen 2011, 141.
105 Zie ook Wells 1999, 32; 2001, 107; 112. Het thema van ‘the people without history’ werd voor het eerst
aangemunt door Wolf 1982. Met betrekking tot Romeinse geschiedschrijvers uit de tijd van de Republiek zie Timpe 1989, 337-347. Voor de dynamiek van de laatste eeuwen v.C. zie o.a. Wells 1980a; 1980b;
1984; 1985; 1995; Dietler 1997, 269-358; Wells 2001, 84-102.
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juist de wijze waarop deze gebeurtenissen in latere tijden werden herinnerd.106 Literaire bronnen zijn daarvoor een belangrijke graadmeter.
Wat betreft de periode van de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones ontbreken nagenoeg alle contemporaine auteurs die de gebeurtenissen tussen 113 en 101
v.C. beschreven kunnen hebben, maar voor een studie naar de doorwerking van deze
gebeurtenissen in het Romeinse collectieve geheugen over meerdere generaties is dat
geen al te ernstig gemis.107 Vele latere antieke schrijvers brengen immers nog eeuwen
na de betreffende gebeurtenissen de angst in herinnering die de Cimbri en Teutones
in deze periode lijken te hebben veroorzaakt of roemen de militaire verrichtingen van
Caius Marius bij de beteugeling van het Germaanse gevaar – en zij doen dat beide met
name wanneer zij schrijven over episodes uit de geschiedenis van Rome waarin wederom gevaar uit het noorden dreigde.108
Veel van deze auteurs hebben geput uit het grotendeels verloren geraakte oeuvre
van de Griekse filosoof, etnograaf en historicus Posidonius van Apameia (circa 135circa 51 v.C.).109 In de jaren negentig van de eerste eeuw v.C. verbleef hij enige tijd in
Massilia (Marseille), om van daaruit de nieuw ingerichte Romeinse provincie Gallia
Narbonensis en de Kelten te bestuderen.110 Fragmenten van het werk van Posidonius
zijn vooral te vinden in het vijfde boek van de Griekse historicus Diodorus Siculus
(eerste eeuw v.C.), dat voor een deel gewijd is aan Gallië en zijn bewoners (5.24-40) en
bij Strabo van Amaseia (64/63 v.C.- circa. 24 n.C.), Plutarchus van Chaeronea (circa 45circa 120 n.C.) en Athenaeus van Naucratis (eind tweede-begin derde eeuw).111 Ook
van Julius Caesar wordt aangenomen dat hij bekend was met het werk van Posidonius.112 Op basis van de overgeleverde fragmenten valt af te leiden dat Posidonius als
Zie voor de term mnemohistory vooral Assmann 1997, 6-22 en tevens Oexle 1995, 30-32.
Voor het gebrek aan contemporaine bronnen zie Carney 1970, 2-7; Evans 1994, 5; 11; Flower 2010,
107. We missen geheel of gedeeltelijk de geschiedwerken van Cnaeus Gellius, Posidonius, Valerius Antias, Claudius Quadrigarius, Licinius Macer, Aelius Tubero, Livius en Pompeius Trogus, alsmede biografieën van Rutilius Rufus, Varo en Nepos, de autobiografieën van Scaurus, Catulus en Sulla en pamfletten van de hand van Caius Fannius, Sempronius Asellio, Cornelius Sisenna, L. Lucceius en Tanusius
Geminus. Zie hiervoor Carney 1970, tabel II; Conte 1994, 118-125; Evans 1994, 6-11.
108 Goetz/Welwei, eds. 2013, 203. Zie voor een eerste serieuze verkenning van dit thema Callies (1971,
341-350), die herinneringen aan de Cimbri en Teutones in de Latijnse literatuur bestudeert vanaf de late
Republiek. Zie tevens Trzaska-Richter 1991, 48-79; Günnewig 1998, 29-42; Timpe 1994, 23-60; 1998a, 254258;. Zie ook Bellen 1985, 36-46, die de metus Cimbrorum beschouwt als “eine Sonderform des metus
Gallicus (40).” Al het relevante bronnenmateriaal ten aanzien van de Cimbri en Teutones is verzameld
in Goetz/Welwei, eds. 2013, 201-271; Herrmann, ed. 1988-1992.
109 Voor de fragmenten zie Kidd 1988; Edelstein/Kidd, eds. 1989; Kidd 1999. Zie voor het leven en werk
van Posidonius verder o.a. Reinhardt 1921; Tierney 1960, 189-275; Strasburger 1965, 40-53; Nash 1976,
111-126; Malitz 1983; Dobesch 1995, 59-110; Clarke 1999, 129-192; Malitz/Reichert 2003, 301-303; Freeman 2006; Johne 2006, 51-56.
110 Strasburger 1965, 40; Malitz 1983, 13; Kidd 1988, 16-17; Woolf 1998, 49; Burns 2003, 51-52; Freeman
2006.
111 Malitz 1983, 34-59, 199; Gruen 2011, 143-145. Voor de invloed van Posidonius op Diodorus Siculus
zie Malitz 1983, 169-198; Kidd 1988, 308; Kremer 1994, 266-272; voor Strabo’s gebruik van Posidonius
zie Dirkzwager 1975, 5-11; Van der Vliet 1977, 131, 143, 150, 160-162, 166; Malitz 1983, 42-46, 183-184;
Kidd 1988, 308; Dueck 2000; voor Plutarchus zie Strasburger 1965, 42; Malitz 1983, 223-228; Günnewig
1998, 31; voor Athenaeus zie Malitz 1983, 46-52.
112 Adcock 1956, 98; Walser 1956, 2; 53-54; 64-77; Koutroubas 1972, 129; Momigliano 1975, 68; 71; Malitz
1983, 170; Will 1992, 71; Ezov 1996, 65; Burns 2003, 134; Fantham 2009, 151-153; Osgood 2009, 334; Gruen
2011, 141-142; Schauer 2016, 102.
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tijdgenoot over de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones geschreven moet
hebben.113 Plutarchus noemt een persoonlijk onderhoud dat Posidonius in de winter
van 87-86 v.C. in Rome gehad zou hebben met Marius – de biograaf zegt zich te beroepen op Posidonius zelf, die als ambassadeur de Urbs bezocht – zodat niet uit te sluiten
valt dat Posidonius zijn kennis over deze episode deels uit eerste hand verkregen heeft,
of op zijn minst in de gelegenheid is geweest deze de verifiëren.114
Eveneens van belang voor dit onderzoek is de Romeinse staatsman, schrijver en
filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.), al eerder genoemd als ‘nieuwe man,’ die
ongeveer twee generaties na de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones leefde. In zijn
omvangrijke oeuvre wordt meermaals verwezen naar deze gebeurtenissen en naar de
persoon van Marius. Gezien deze tijdspanne kunnen de oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones in theorie nog onderdeel uitgemaakt hebben van het Romeinse communicatieve geheugen in Cicero’s dagen, waardoor zijn werk een belangrijke graadmeter is
voor de impact van deze gebeurtenissen. Hetzelfde kan gezegd worden van Caius Julius Caesar (100-44 v.C.), wiens Commentarii de bello Gallico eveneens geschreven zijn
in een periode dat de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones nog onderdeel uitmaakten
van het Romeinse communicatieve geheugen. In dit proefschrift zal De bello Gallico
vooral geïnterpreteerd worden als een literair herinneringsmonument en een egodocument dat gezien moet worden tegen de achtergrond van de politieke situatie in
Rome rond het midden van de eerste eeuw v.C., een tijd die werd gedomineerd door
polarisatie binnen de politieke elite en burgeroorlog.115 Hierdoor is het legitiem de
vraag in het achterhoofd te houden in hoeverre Caesars politieke motieven de manier
beïnvloed hebben waarop hij zijn militaire prestaties en zijn positie als generaal heeft
gepresenteerd.116 Caesars jongere tijdgenoot Caius Sallustius Crispus (86-35/34 v.C.)
is een belangrijke bron voor de militaire carrière van Marius en het stemmingsbeeld
op het Italisch schiereiland in de nasleep van de Romeinse nederlaag bij Arausio.
Voor wat betreft de augusteïsche en tiberische periode, vier generaties en meer na
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en daarmee reikend buiten de uiterste limiet
van het communicatieve geheugen, staat ons onder andere het werk van de Griekse
geograaf Strabo ter beschikking, die vooral in Boek 7 over de etnogeografie van Germanië heeft geschreven. Als zodanig bevat dit boek een sectie gewijd aan de Cimbri,
gebaseerd op Posidonius. De geschiedschrijver Titus Livius (59 v.C.-17 n.C.) heeft in
de boeken 63, 65, 67 en 68 van zijn Ab urbe condita waarschijnlijk in detail geschreven
over de Cimbrisch-Teutoonse oorlogen en de campagnes van Marius tussen 113 en 101
v.C., maar van zijn verslagen resten slechts enkele korte samenvattingen (periochae),
die niettemin waardevolle informatie bevatten met betrekking tot deze periode.
Livius’ werk heeft bovendien in belangrijke mate ten grondslag gelegen aan het werk
van enkele latere auteurs, waaronder L. Annaeus Florus’ Epitoma historiae Romanae
Seyer, in Krüger, ed. 1988, 41: “Poseidonios kann als der beste Kenner der Kriege gegen die Kimbern
und Teutonen, die in seine Berichtszeit fallen, bezeichnet werden.“
114 Plutarchus, Marius 45.4 = F 255 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F37 (ed. Jacoby); Strasburger 1965, 40.
115 Riggsby 2006, 1. Riggsby behandelt De bello Gallico niet zozeer als een beschrijving van historische
gebeurtenissen, maar als een historische gebeurtenis op zichzelf: “For one thing, the direct evidence for
De bello Gallico is incomparably better than for the Gallic war fought in the 50’s B.C.” Zie voor de schrijver Caesar o.a. Adcock 1956; Welch/Powell, eds. 1998; Riggsby 2006; Griffin 2009; Osgood 2009, 328358; Schauer 2016; Grillo/Krebs, eds. 2018.
116 Rosenstein 2009, 85.
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Livii of Epitome bellorum omnium annorum DCC (2de eeuw n.C.) en Paulus Orosius’ Historiarum adversum paganos (eind 4de eeuw n.C.-circa 418 n.C.), die eveneens ruime aandacht besteden aan de Romeinse strijd tegen de Cimbri en Teutones. De laatste heeft
Livius’ werk rechtstreeks dan wel in de vorm van epitomes geraadpleegd voor zijn behandeling van de periode van de Republiek.117
Dichters als C. Valerius Catullus (87/85-circa 55 v.C.), Publius Vergilius Maro (7019 v.C.), Quintus Horatius Flaccus (65-8 v.C.), Sextus Propertius (circa 47-circa 2 v.C.)
en Publius Ovidius Naso (43 v.C.-17/18 n.C.) leefden en werkten in een periode van
voortdurende militaire onrust in het Rijngebied, uitmondend in de clades Lolliana
(17/16 v.C.), en in een periode van vrijwel aaneengesloten Romeinse campagnes op
Germaans grondgebied tussen 12 v.C. en 15 n.C. onder veldheren als Drusus, Tiberius
en Germanicus, met de militaire ramp van de clades Variana (9 n.C.) als dramatisch
intermezzo.118 Aangezien deze dichters in hun poëzie met een zekere regelmaat verwezen naar glorieuze militaire momenten uit het Romeinse verleden kan hun werk
dienen als designatie voor de opvoering van recalled memories aan de Cimbri en Teutones en aan Marius in de augusteïsche periode.
Ook in het verdere verloop van de eerste eeuw n.C. en in de eeuwen daarna achtten
antieke auteurs de episode van de Cimbrisch-Teutoonse oorlogen een geschikt thema
om over uit te wijden. Misschien wel de belangrijkste auteur in dat verband is L.
Mestrios Plutarchus (circa 45-circa 120 n.C.), de Griekse biograaf en filosoof die één
van zijn parallelle levens (Vitae parallelae/
) heeft gewijd aan Pyrrhus
van Epirus en Caius Marius. In de Mariusbiografie, het meest uitgebreide verslag van
de opmars en de definitieve nederlaag van de Cimbri en Teutones dat uit de oudheid
bewaard is gebleven, ligt de nadruk vooral op de militaire verdiensten van Marius,
maar Plutarchus’ houding jegens de generaal is op zijn zachtst gezegd ambivalent.
Voor Plutarchus is Marius een typisch exemplum van iemand die – ondanks zijn nederige afkomst – niet tevreden is met wat hij bereikt heeft maar een onweerstaanbare
drang heeft om meer succes na te jagen.119 Deze Marius weinig gunstig gezinde grondhouding valt voor een deel te verklaren uit het feit dat Plutarchus voor het schrijven
van de Mariusbiografie in belangrijke mate heeft geput uit de memoires van Q. Lutatius Catulus en Lucius Cornelius Sulla, twee felle politieke tegenstrevers van Marius.120
Voor Orosius’ afhankelijkheid van Livius zie o.a. Timpe 1994, 29, n. 4 aldaar; Schütze, ed. 1997, 486;
Rohr-bacher 2002, 138; Fear 2010, 15.
118 Voor de militaire situatie in het Rijngebied zie o.a. Cassius Dio 48.49.2-3; 51.20.5; 21.6; 53.26.4; 54.11.2;
Timpe 1975, 128-134; Johne 2006, 75-80; Lehmann 2011, 14-23; Bartenstein 2014, 132-137; Hanel 2015,
165-176; Kerremans 2018, 78-81. Voor de clades Lolliana zie Crinagoras in Anthologia Palatina 7.741; Propertius, Elegiae 4.1.92-96; Strabo 7.1.4; Velleius Paterculus 2.97.1; Tacitus, Annalen 1.10.4; Suetonius, Augustus 23.1; Florus 2.30.24; Cassius Dio 54.20.4-5; Becker 1992, 99-108; Johne 2006, 79-80; Riemer 2006,
40-41; Wiegels 2008, 50-54; Kerremans 2018, 69-98; voor de clades Variana zie o.a. Ovidius, Tristia 3.12.3748; 4.2.1-58; Manilius, Astronomica 1.896-903; Strabo 7.1.4; Velleius Paterculus 2.117.1-122.2; Frontinus,
Strategemata 2.9.4; 3.15.4; 4.7.8; Florus 2.30.29-39; Tacitus, Annales 1.3.6; 1.10.4; 1.55.2-3; 1.57.5; 1.60.3;
1.61.1-62.2; 1.65.2; Suetonius, Augustus 23.1-2; Cassius Dio 56.18.1-24.6; Historiarum adversus paganos
6.21.26; Wolters 2008; Dreyer 2009; Kenzler, ed. 2009; Kösters 2009; Moosbauer 2009; Sommer 2009;
Dreyer 2014.
119 Zie bijv. Plutarchus, Marius 28.1; 45.7; Lucullus 38.3. Zie ook Sallustius, Bellum Iugurthinum 64.5; Carney 1970, 40-41; Wardman 1974, 118-119; 183; Evans 1994, 13; Duff 1999, 101-130, m.n. 118-121; Lamberton 2001, 73; Frazier 2014, 496; Santangelo 2016, 57.
120 Zie Carney 1960b, 24-31; Werner 1995, 236-366; Pina Polo 1996, 80 met n. 62 aldaar; Duff 1999, 101;
McDonnell 2006, 268-269 met n. 79 aldaar. Zie voor de vijandige overlevering ten aanzien van Marius
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Eveneens van belang voor deze studie is Cornelius Tacitus (circa 56-na 118 n.C.),
wiens De origene et situ Germanorum, kortweg Germania, een overzicht bevat van de
zeden en gewoonten van de Germaanse stammen en de etnogeografische situatie aan
de overzijde van de Rijn, waarbij ook de Cimbri de revue passeren.121 Tevens relevant
is de Griekse historicus Appianus van Alexandrië (circa 90-na 160 n.C.), die in zijn
regionaal geordende ‛
(Romeinse geschiedenis) de Romeinse oorlogen tegen
de Galliërs behandeld, waaronder ook de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones.122
Ammianus Marcellinus (circa 330-na 395 n.C.), die een Romeinse geschiedenis schreef
vanaf de troonstijging van keizer Nerva in 96 n.C. tot de Slag bij Adrianopolis in 378
n.C., is een belangrijke graadmeter voor de bestendigheid van collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones in een periode waarin het Romeinse Rijk wederom
werd geteisterd door Germaanse krijgshordes en als voormalig militair en officier
daarbij een autoriteit op het gebied van militaire aangelegenheden.123
De (versnipperde) registraties van bovengenoemde en talrijke andere antieke historici, geografen, etnografen en dichters weerspiegelen mogelijk (delen van) de master
narrative van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, de oorspronkelijke weergave
van de traumatische gebeurtenis(sen) die zowel de effecten op het individuele niveau
als op het collectieve niveau belichaamt. Als zodanig beschrijft een master narrative de
aard van de traumatische gebeurtenis en de effecten op personen die er rechtstreeks
aan waren blootgesteld, evenals de effecten van de traumatische gebeurtenis op de
samenleving als geheel. De master narrative overbrugt op deze wijze de kloof tussen de
gebeurtenis en de representatie ervan.124 De specifieke momenten waarop antieke auteurs teruggrepen op het thema van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en de
wijze waarop zij deze in hun eigen dagen representeerden reveleert bovendien wellicht de persistentie van collectieve herinneringen aan deze moeizame episode uit de
Romeinse geschiedenis.
2.2 Materiële bronnen
Collectieve herinneringen zien we vooral ontstaan in de antieke literaire overlevering.
Materiële bronnen zijn niettemin een waardevolle aanvulling op de schriftelijke tradities. In deze studie is gebruik gemaakt van diverse munten en inscripties waarop collectieve herinneringen zijn uitgehard. Daarnaast worden sporadisch archeologische
overblijfselen besproken, in zoverre deze inzichten kunnen verschaffen in de Romeinse memorisatie van oorlogen tegen Germaanse volkeren.

Passerini 1934, 10-44; 109-143; 257-297; 348-380; Badian 1962, 47-61. Sulla’s memoires worden door
Plutarchus in het totaal twaalf maal geciteerd, waarvan drie maal in de Mariusbiografie (25.6-7; 26.5-6;
35.4). Met betrekking tot de slag bij Vercellae citeert Plutarchus eveneens drie maal het werk van Lutatius Catulus (25.8; 26.10; 27.6). Zie hiervoor Schettino 2014, 422; 428. Voor de fragmenten van het werk
van Catulus en Sulla zie Scholz/Walter 2013, resp. 71-79; 80-135.
121 Zie voor Tacitus’ Germania o.a. Much 1967; Timpe 1995; Anderson, ed. 1997; Benario, ed. 1999; Rives,
ed. 1999; Krebs 2011a.
122 Zie voor Appianus o.a. Gowing 1992; Broderson 1993, 339-363; Hahn/Nemeth 1993, 364-402.
123 Zie voor Ammianus Marcellinus o.a. Crump 1975; Barnes 1998; Matthews 2007; Kelly 2008.
124 Alexander 2004, 12.
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2.2.1 Munten
Meadows en Williams hebben Romeinse munten treffend omschreven als “small-scale
but widely circulating monuments.”125 Vanwege de grote publicitaire reikwijdte kunnen munten een belangrijke impact worden toegeschreven op het collectieve geheugen. Vanaf de tweede eeuw v.C. is er een duidelijke tendens waarneembaar onder de
Romeinse elite om de (goddelijke) afkomst en de daden (res gestae) van vroegere familieleden op munten te gedenken, waarschijnlijk een gevolg van de toenemende competitiedrang onder laat-republikeinse politici.126 Tevens waren munten vanaf die tijd
een voornaam medium waarvan de Romeinse elite zich bediende om haar eigen prestaties te verankeren in het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving. Derhalve geldt voor munten evenals in het geval van de schriftelijke bronnen het uitgangspunt dat het beeld dat zij oproepen van het verleden belangrijker is voor dit onderzoek
dan de feitelijke historische situatie waarop zij betrekking hebben.
2.2.2 Inscripties
Inscripties vormen de derde vorm van materieel bewijsmateriaal. De inscripties waarvan in dit proefschrift gebruik is gemaakt betreffen in hoofdzaak teksten die getuigen
van de conservering van oude tradities als onderdeel van het Romeinse culturele geheugen, maar ook inscripties die gekoppeld aan beelden, reliëfs, gebouwen en monumenten het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving stimuleerden.127 We
kunnen hierbij denken aan teksten die evenals munten de res gestae van staatslieden
en/of generaals conserveerden voor de eeuwigheid, aangebracht door het subject van
de inscriptie zelf ter bewieroking van de eigen daden of door diens directe nazaten om
de roem van de familie te delen met de rest van de gemeenschap. Voor inscripties geldt
dan ook nadrukkelijk weer het principe dat beeld prevaleert boven werkelijkheid.
2.2.3 Archeologische overblijfselen
Fysieke sporen die rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan een herinneringspolitiek gericht op de Cimbrisch-Teutoonse oorlogen of Caesars oorlogen tegen Germaanse stammen ontbreken nagenoeg. Desondanks bevinden zich zowel in Rome als
daarbuiten enkele archeologische overblijfselen die direct dan wel indirect met de
overwinningen van Caius Marius en zijn secondant Q. Lutatius Catulus in verband
Voor de commemoratieve functie van Romeinse munten zie Meadows/Williams 2001, m.n. 37-49
(citaat 43). Zie tevens Morstein-Marx 2004, 78-79; 81-91; Heitz 2009a, 74-75. De in dit proefschrift besproken munten zijn hoofdzakelijk terug te vinden in BMC, BMCRR, RIC2 en RRC. Zie voor de toepassing van numismatisch bewijsmateriaal bij de bestudering van de antieke wereld o.a. Metcalf, ed. 2012.
126 Meadows/Williams 2001, 38-39; 44. Heitz (2009a, 79) benadrukt de invloed van de overwinningen
op de Cimbri en Teutones op de gewoonte onder leden van de Romeinse elite om persoonlijke daden
op munten af te beelden. Zie Flower 1996, 79-88; 333-338, appendix C voor muntmeesters die hun voorouders herdenken op hun munten. Zie voor de competitiedrang onder Romeinse politici o.a. Wiseman
1985, 3-19; Kolb 1995, 243-249; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-46.
127 Het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) en Inscriptiones Italiae (Inscr. It.) zijn de belangrijkste verzamelingen voor de in dit proefschrift geraadpleegde inscripties. Zie voor de aard en toepassing van Latijnse inscripties bijv. Keppie 1991; Schmidt 2011; Cooley 2012a.
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kunnen worden gebracht en die iets zeggen over de doorwerking van Marius’ overwinningen in latere tijden. In Rome kunnen we denken aan de marmeren trofeeën die
vandaag de dag bevestigd zijn aan de balustrade van Piazza del Campiodoglio, de in
de volksmond nog altijd als Trofei di Mario bekend staande archeologische overblijfselen op Piazza Vittorio Emanuele II en de restanten van de ronde Tempel B in de Area
Sacra di Largo Argentina op de Campus Martius, die met zekerheid kunnen worden
toegeschreven aan Catulus. In Frankrijk zijn de overblijfselen van een Romeins bouwwerk vlakbij het dorp Pourrières (circa vijfentwintig kilometer ten oosten van Aix-enProvence) wel beschouwd als de restanten van een tropaeum dat Marius na zijn overwinning bij Aquae Sextiae heeft laten bouwen.

3 Structuur van het proefschrift
Dit proefschrift is onderverdeeld in drie delen. Deel I, bestaande uit vijf hoofdstukken,
is het uitgebreidste deel. Het traceert in het eerste hoofdstuk de master narrative zoals
het antieke materiaal met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones deze
weerspiegelt en de overerving van herinneringen aan deze oorlogen door de generaties heen, vanaf de late Republiek tot in de late Keizertijd. In Hoofdstuk 2 zullen tevens
de verschillende stereotyperingen die aan de Cimbri en Teutones werden opgehangen
worden geanalyseerd. Door de antieke perceptie van de oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones, zichtbaar in de antieke literaire overlevering, naast de in deze inleiding geintroduceerde modellen te leggen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop een samenleving een collectief trauma creëert en hoe de herinneringen daaraan worden geconserveerd voor latere generaties. In Hoofdstuk 3 worden processen geanalyseerd
waarlangs individuele herinneringen uitmondden in een collectief gedragen trauma.
Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de invloed van zogenaamde carrier groups. Tevens worden traumatische symptomen en coping strategies besproken die gereflecteerd
worden in het antieke bronnenmateriaal. Hoofdstuk 4 analyseert de verschillende mediakanalen waarlangs in de Romeinse wereld collectieve herinneringen van generatie
op generatie overgedragen werden. De integratie van antiek bronnenmateriaal met
moderne sociologische theorieën lijkt nieuw licht te kunnen werpen op hoe de master
narrative van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones door bepaalde personen en/of
groepen is ingezet. Centraal in Hoofdstuk 5 staan derhalve de Romeinse generaal
Caius Marius en zijn secondant Q. Lutatius Catulus, twee personen die hun overwinningen tegen de Cimbri en Teutones onderdeel lijken te hebben gemaakt van een doelbewuste herinneringspolitiek.
Deel II, bestaande uit vier hoofdstukken, is op een analoge manier opgebouwd,
maar dan op basis van Caesars interactie met Germaanse stammen in het Rijngebied.
Nadat in Hoofdstuk 1 eerst de historiciteit en historiografie van de Germanen worden
geanalyseerd wordt vervolgens onderzocht op welke manier Caesar zijn strijd tegen
de Tigurini, voormalige bondgenoten van de Cimbri en Teutones, en de Germanen
bewust ingezet lijkt te hebben in een herinneringspolitiek die zijn beeldvorming in
Rome positief diende te beïnvloeden (Hoofdstuk 2 en 3). In deze herinneringspolitiek
spelen ook collectieve herinneringen aan de Romeinse nederlagen tegen de Cimbri en
Teutones en de overwinningen van Caesars oom Marius een rol. Tevens wordt in het
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Hoofdstuk 3 de verdere ontwikkeling van het stereotype Germanenbeeld onderzocht
zoals dat zich in Caesars De bello Gallico ontvouwt. Hoofdstuk 4 analyseert de mnemonische interactie tussen het individu Caesar en de sociale contexten waarbinnen deze
zich ten tijde van zijn veroveringen in het noordwesten van Europa begaf – zijn directe
politiek-militaire omgeving en zijn intellectuele omgeving – alsmede de mediavormen
waarmee Caesar zijn militaire prestaties tegen de Germanen heeft trachten te conserveren.
In Deel III van het proefschrift, dat uit drie hoofdstukken bestaat, wordt geanalyseerd hoe en binnen welke context collectieve herinneringen uit de eerste twee delen
in latere tijden als recalled memories over een langere tijdspanne werden opgeroepen,
vanaf de eerste eeuw v.C. tot in de vijfde eeuw n.C. In het eerste hoofdstuk staan recalled memories aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones centraal, in het tweede die
aan Marius en in het derde hoofdstuk draait het om collectieve herinneringen aan de
Germanenvorst Ariovistus. Met inachtneming van Assmanns conceptuele noties betreffende kulturelles Gedächtniss en kommunikatives Gedächtnis kunnen op basis van het
in dit hoofdstuk gepresenteerde materiaal enige preconclusies worden geformuleerd
aangaande de persistentie van collectieve herinneringen in de Romeinse tijd.
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DEEL I
Marius en de Cimbri en Teutones:
constructie en herinnering van een collectief trauma

1
De taal van het trauma: de master narrative van de
Cimbri en Teutones in de antieke literaire conventie

De belangrijkste casus van Deel I zijn de tochten van de Cimbri en Teutones, die, zo
luidt de presumptie van deze studie, als een collectief traumatische ervaring kunnen
worden bestempeld binnen het Romeinse collectieve geheugen. Daarbij zullen we op
zoek gaan naar de schriftelijke restanten van een antieke master narrative van het collectieve trauma, de breed gedragen weergave van wat er zich volgens tijdgenoten had
afgespeeld in de periode tussen 113 en 101 v.C., alsmede de personen en groepen die
als collective agents een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de master narrative.
In de moderne wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de Romeinse Republiek spelen de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones een weinig prominente rol, in tegenstelling tot andere potentieel traumatische episodes uit de Romeinse
geschiedenis zoals bijvoorbeeld de inname van Rome door de Galliërs (vierde eeuw
v.C.), de Slag bij Cannae (216 v.C.), de zogenoemde Varusslag (9 n.C.) en de Slag bij
Adrianopolis (378 n.C.) – Romeinse nederlagen die hebben kunnen bogen op brede
belangstelling binnen het hedendaagse discours over de relatie tussen het Imperium
Romanum en de barbaarse volkeren.1 In moderne wetenschappelijke literatuur waarin
Romeins-Germaanse confrontaties centraal staan worden de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones vrijwel uitsluitend opgevoerd als prelude van de Germaanse oorlogen ten
tijde van Caesar en/of Augustus.2 Daarbij wordt Caesars strijd tegen de Germanenvorst Ariovistus niet zelden bestempeld als de eerste Romeinse confrontatie met Germaanse volkeren van over de Rijn.3 Hoewel er recentelijk de nodige aandacht is geschonken aan de relatie tussen de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en de interne
Romeinse politieke ontwikkelingen in de periode van de late Republiek, figureren de
twee volkeren feitelijk tegen de achtergrond van de crisis die zich in deze periode in
Zie bijv. Bellen 1985, 1-19; Kremer 1994, 62-68; Cornell 1995, 313-318; Grünewald 2001, 285-306; Williams 2001, 140-184 (Galliërs); Hanson 1992, 42-49; Healy 1994; Daly 2002; Beck 2006, 204-218; Goldsworthy 2007; Sonnabend 2013, 75-78 (Cannae); Wells 2003; Wiegels, ed. 2007; Wolters 2008; Berke/
Zelle/Tatter/Winter/Treude, eds. 2009; Burmeister/Derks, eds. 2009; Derks/Burmeister, eds. 2009;
Dreyer 2009; Kenzler, ed. 2009; Aßkamp/Esch, eds. 2010; Kerremans 2010, 198-204; Baltrusch/Hegewisch/Meyer/Puscher/Wendt, eds. 2012; Sonnabend 2013, 86-89 (Varusslag); Burns 1994, 1-42; Lensky
1997, 129-168; Barbero 2005; Kulikowski 2007, 123-143; Sonnabend 2013, 93-95 (Adrianopolis). Voor de
betekenis van en de houding tegenover militaire nederlagen binnen de Romeinse samenleving zie Clark
2014; Östenberg 2014, 255-265.
2 Todd 1992, 47-53; Pohl 2004, 11-13; Wolfram 2005, 27-29; Riemer 2006, 12-13; Schneider 2008, 25-46,
m.n. 35-39; Bleckmann 2009, 54-63; Sage 2011, 6-13.
3 Voor een poging tot nuancering zie Kerremans 2017, 52-55.
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de Urbs voltrok.4 In veel andere gevallen worden de Cimbri en Teutones slechts gepresenteerd als de opmaat voor de politieke en militaire carrière van Caius Marius, de
generaal die beide volkeren in 102-101 v.C. wist te verslaan.5 Vanuit etnisch-geografische hoek is er in het verleden veel belangstelling getoond voor de herkomst van de
Cimbri en Teutones en de door deze stammen gevolgde opmarsroutes.6
De geringe aandacht in de moderne literatuur staat in schril contrast met de in de
antieke geschiedschrijving post hoc schriftelijk uitgeharde memoria van de oorlogen tegen de Cimbri en de Teutones, die zoals gezegd een grote invloed suggereert op het
Romeinse collectieve geheugen.7 In dit eerste hoofdstuk wordt onderzocht op welke
wijze antieke geschiedschrijvers de master narrative van de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones representeren en in hoeverre zij daarmee een collectief trauma reflecteren,
gemeten naar de traumatheorieën van Sztompka en Alexander.

1.1 De oorlogen tegen de Cimbri en Teutones in de antieke literatuur
De opmars van de Cimbri en Teutones heeft grote impact gehad op de Romeinse samenleving aan het eind van de tweede eeuw v.C., resonerend in de antieke literaire
traditie. Door het in de inleiding reeds aangestipte gemis aan contemporaine bronnen
laat het exacte verloop van de eerste Romeins-Germaanse confrontaties zich moeilijk
reconstrueren, maar latere antieke registraties lijken de weerspiegeling te zijn van de
master narrative van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones tussen 113 en 101 v.C.
Volgens Alexander is er sprake van een master narrative indien vier aspecten vertegenwoordigd zijn: de aard van de pijn, de aard van de getroffenen, de relatie van de getroffenen met de samenleving in haar geheel en een toewijzing van de verantwoordelijkheid voor het berokkenende leed.8 Om vast te stellen in welke mate de antieke literaire traditie met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones elementen
bevat van een master narrative presenteren we het meest relevante bronnenmateriaal
binnen een samenhangende chronologische context.

Burns 2003, 42-87; Schneider 2008, 38-39; Bringmann 2010b, 232-238; Flower 2010, 104-114; Sampson
2010; Steel 2013a, 28-32.
5 Kildahl 1968; Carney 1970; Evans 1994; Thommen 2010, 187-198.
6 Hesse 1938; Melin 1960; Koestermann 1969, 310-329; Lewis 1974, 90-109; Winkler 1977, 192; Dobesch
1982b, 51-78; 1986, 171-206; Johne 2006, 39-56; Heinrichs 2009, 281-283. Voor een uitgebreid overzicht
van de moderne literatuur met betrekking tot de topografische en geografische aspecten van de opmars
van de Cimbri en Teutones zie Timpe 1994, 31, n. 11 aldaar.
7 Timpe 1994, 28: “Zu den ‘Germanen in Italien’ gehören die Kimbern nicht durch physischen Spuren,
die sie in der Geschichte des Landes hinterlassen hatten, wohl aber dank der ausserordentlichen psychologischen Wirkungen, die von ihnen ausgegangen sind.”
8 Alexander 2004, 12-15.
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1.1.1 “Toen voor het eerst Cimbrisch wapengekletter weerklonk:” de slag in Noricum
(113 v.C.)
In 113 v.C. werd een Romeinse legermacht verslagen door een coalitie van Cimbri en
Teutones en enkele andere barbaarse stammen.9 De slag vond plaats in Noricum, het
huidige Oostenrijk en Slovenië.10 Naar het oordeel van Tacitus had de Romeinse nederlaag voldoende impact om aangemerkt te worden als het aanvangspunt van de
eeuwenlange strijd tussen de Romeinen en de Germanen, die volgens Tacitus duidelijk
een historische samenhang vertoont:
“Zeshonderd veertig jaar bestond onze stad toen voor het eerst Cimbrisch wapengekletter weerklonk (primum Cimbrorum audita sunt arma). Tijdens het consulschap van Caecilius Metellus en Papirius Carbo. Wanneer we vanaf daar tellen
tot keizer Trajanus’ tweede consulaat (d.i. 98 n.C.), komen we op zo’n tweehonderdtien jaar. Zo lang al boekt men zeges over Germanië (tam diu Germania vincitur).”11
Volgens Tacitus hadden “Samnieten noch Puniërs, Spanje noch Gallië, zelfs de Parthen
(…) ons niet zo vaak een les geleerd (als de Germanen)” – een onverbloemd oordeel
over de veronderstelde slagkracht van het Germaanse volk, aangezien de overige
Rome vijandig gezinde volkeren die Tacitus in deze passage opsomt stuk voor stuk
tegenstanders van formaat waren gebleken en een bedreiging voor de persistentie van
het rijk. Het echte gevaar kwam volgens Tacitus echter vooral uit het noorden en niet
uit het oosten, waar de Parthen zich ophielden: “Want wat kan het Oosten ons voorhouden behalve de moord op Crassus, waarbij het zelf Pacorus verloor? Bedwongen
door een man als Ventidius?,” zo durft Tacitus zich hardop af te vragen.12 De geschiedschrijver kan het bovendien niet laten op te merken dat er in de laatste jaren meer
triomftochten zijn gehouden dan overwinningen geboekt op de Germanen, een rechtstreekse sneer naar de weinig succesvolle Germanencampagnes van keizer Domitianus tussen 83 en 89.13
Appianus (circa 95-circa 165 n.C.) meldt dat consul Cn. Papirius Carbo voorafgaande aan de slag tegen de Cimbri en Teutones uit vrees voor een barbaarse invasie
zekerheidshalve de Alpenpassen die toegang gaven tot Italië liet versperren en van de
indringers eiste dat zij omkeerden.14 De barbaren zouden volgens Appianus niet agres-

Verschillende bronnen attesteren de Ambrones in het barbaarse gezelschap. Zie Livius, Periocha 68;
Plutarchus, Marius 2-4; Festus, De significatione verborum 15 (ed. Lindsay) = 17 (ed. Müller); Orosius,
Historiarum adversum paganos 5.16.1.
10 Alföldy 1974, 35-38.
11 Tacitus, Germania 37.2. Zie voor deze passage Timpe 1994, 28; 30-31; Anderson, ed. 1997, 174; Benario,
ed. 1999, 102; Rives, ed. 1999, 271-273; Johne 2006, 41-42; Schneider 2008, 35; Bleckmann 2009, 63; Gruen
2011, 169-170.
12 Tacitus, Germania 37.3-4 met Rives, ed. 1999, 274-277.
13 Tacitus, Germania 37.6; Nesselhauf 1969, 208-240; Pohl 2004, 64; Leberl 2004, 83. Voor de Germanencampagnes van Domitianus zie Jones 1992, 128-138, 150; Southern 1997, 79-91; voor de betekenis van
Germanië voor de zelfrepresentatie van Domitianus zie Southern 1997, 98; 108; Leberl 2004, 46-48; 245247; 303.
14 Volgens Appianus (Celtica 4.13) was deze angst ongegrond.
9
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sief gestemd zijn geweest, maar toen Carbo hen desondanks aanviel – volgens de geschiedschrijver vanwege de gastvriendschap tussen Rome en Noricum – moest hij
deze daad bekopen met een nederlaag, waarschijnlijk in de omgeving van Noreia.
Slechts door plotseling veranderende weersomstandigheden kon een totale vernietiging van het Romeinse leger worden voorkomen – een duidelijke graadmeter voor het
leed dat het Romeinse leger was overkomen:
“Hij zou waarschijnlijk met zijn hele troepenmacht ten onder zijn gegaan, als niet
tijdens de slag de duisternis en een enorme onweersbui op hen was neergedaald,
zodat de strijd ten einde kwam door pure terreur uit de hemel.”15
“Hierna trokken de Teutones Gallië binnen,” aldus Appianus.16 Julius Obsequens, de
vermoedelijk vierde-eeuwse verzamelaar van aan rampen en overwinningen gekoppelde voortekenen, spreekt in het kader van dezelfde slag van een “schandelijke
slachtpartij toegebracht aan de Romeinen en hun bondgenoten.”17 Carbo zou later
worden aangeklaagd en uiteindelijk zelfmoord plegen en het is niet ondenkbaar dat
zijn falende optreden tegen de Cimbri en Teutones bij beide gelegenheden een rol heeft
gespeeld.18
Velleius Paterculus (19 v.C.-31 n.C.) erkent dat de barbaarse vijand op het moment
van de nederlaag in Noricum nog een grote onbekende was voor Rome, maar dat daar
spoedig verandering in was gekomen:
“Weldra zouden (deze volkeren) bekend raken door tal van nederlagen aan onze
kant en hun kant.”19
Volgens Strabo (64 v.C.-24 n.C.), die zich baseerde op de grote Griekse filosoof en wetenschapper Posidonius (circa 135-51 v.C.), waren de Helvetii, “een volk rijk aan goud
maar vredelievend,” zo onder de indruk geraakt van de enorme buit die de Cimbri en
de Teutones op hun voorgaande plundertochten hadden vergaard dat zij besloten samen met hen verder te trekken. Strabo noemt in het bijzonder de Tigyreni (Tigurini)
en de Toygeni, twee deelstammen (pagi) van de Helvetii.20 Op basis van Strabo, die
Appianus, Celtica 4.13. Zie voor de nederlaag bij Noreia verder Diodorus Siculus 34/35.37; Livius,
Periocha 63; Strabo 5.1.8; 5.2.14; Velleius Paterculus 2.8.3; 2.12.2; Tacitus, Germania 37.2; [Quintilianus],
Declamationes XIX maiores 3.13; Plutarchus, Marius 16.5; Eutropius, Breviarium ad urbe condita 4.25. Zie
voor deze gebeurtenissen tevens Alföldy 1974, 36-37; Harris 1979, 245-246; Dobesch 1982b, 51-78; Dyson
1985, 161; Trzaska-Richter 1991, 52-58; Timpe 1994, 38-40; Schneider 2008, 35-36; Sampson 2010, 54-55;
Evans 2013, 129-130.
16 Appianus, Celtica 4.13.
17 Julius Obsequens, De prodigiis 38. Ten tijde van deze gebeurtenis zou het in Gallië geleken hebben
alsof “de hemel in brand stond.”
18 Alexander 1990, 23-24, nr. 47. Zie voor de aanklacht en zelfdoding van Carbo respectievelijk Apuleius,
Apologia 66; Cicero Epistulae ad familiares 9.21.3. Zie tevens Münzer 1949, 1023-1024; Gruen 1968, 131;
Rosenstein 1990, 141-142 met n. 105 aldaar, 159; Evans 2013, 130 met 19 aldaar.
19 Velleius Paterculus 2.8.3.
20 Strabo 7.2.2 = Posidonius F 272 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F31 (ed. Jacoby) met Kidd 1988, 931932. Zie tevens Strabo 4.3.3: “...men zegt dat de Helvetii rijk aan goud zijn, maar zich desondanks aan
roverij schuldig maakten toen zij de rijkdom van de Cimbri vernamen.” Vrgl. Livius, Periocha 65; Florus
1.38.3; Melin 1960, 65; Günnewig 1998, 31; Johne 2006, 42.
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aangeeft dat de Sequani zich dikwijls bij de Italië binnenvallende Germanen hadden
aangesloten, is het mogelijk dat ook enkele stammen uit het midden van Gallië de
Cimbri en Teutones hebben vergezeld.21
1.1.2 De slag aan de Loire (109 v.C.)
Afgaande op de literaire bronnen lijken er kort hierop vijandelijkheden te zijn uitgebroken tussen de Cimbri en Teutones met de Belgae in het noorden van Gallië. Caesar
en Strabo laten weten dat de Belgae het enige volk waren dat zijn territorium met succes tegen de Cimbri en Teutones had weten te verdedigen. In de ogen van Caesar was
de verklaring hiervoor niet alleen dat de Belgae de dappersten onder de Galliërs waren
– omdat zij van alle Galliërs het verste afwoonden van cultuur en beschaving, zoals hij
opmerkt in het begin van zijn De bello Gallico – maar tevens omdat hun woongebieden
grensden aan die van Germaanse stammen aan de overzijde van de Rijn. Caesar ging
er zelfs van uit dat de Belgae oorspronkelijk van Germaanse afkomst waren. Deze toevoegingen lijken zowel iets te zeggen over de Cimbri en Teutones als over de Belgae,
die in 58 v.C. Caesars tegenstanders waren: stammen die de Cimbri en Teutones hadden weten te weerstaan moesten wel van een buitengewoon kaliber zijn, zo lijkt de
boodschap – en in navolging van de Cimbri en Teutones een nieuwe geduchte tegenstander voor Rome.22
Verscheidene antieke auteurs beschrijven hoe de Germanen na hun confrontatie
met de Belgae opnieuw een Romeins leger wisten te verslaan in de nabijheid van de
Loire, aangevoerd door M. Iunius Silanus, nadat een verzoek om een streek waar zij
zich konden vestigen door Rome was afgewezen (109 v.C.). De Germanen zouden zelfs
nog bereid zijn geweest soldaten te leveren voor het Romeinse leger.23 Uit fragmenten
van een redevoering van Cicero valt af te leiden dat het Romeinse volk in de jaren
voorafgaand aan deze nederlaag een aantal wetten had doorgevoerd die nadelig waren voor de krijgsmacht (mogelijk een beperking van de soldij), maar die thans onder
de dreiging van de Germaanse opmars en de tweede Romeinse nederlaag op rij weer
werden opgeheven:
“Een mogelijkheid (van de senaat om tegen wetten stelling te nemen) bestaat
daaruit: ze kan besluiten dat een wet ingetrokken wordt; bijvoorbeeld onder de
beide consuls Q. Caecilius (Metellus) en M. Iunius (Silanus), dat de wet ingetrokken werd die het militairwezen benadeelde.”24
Strabo 4.3.2. Vrgl. Plutarchus, Marius 24.4, waar het de Sequani zijn die na de slag bij Aquae Sextiae
vluchtende Teutones – waaronder hun koning Teutoboduus – gevangen hadden genomen en aan de
Romeinen hadden uitgeleverd.
22 Caesar, De bello Gallico 2.4.2-3; Strabo 4.4.3. Tevens Koutroubas 1972, 147; Rivet 1988, 43-44; Kremer
1994, 143-148; Günnewig 1998, 44; Burns 2003, 94, 124; Goldsworthy 2006, 238; Riggsby 2006, 59, 83-84;
Schadee 2008, 164; Gruen 2011, 149. Voor de dapperheid en de woongebieden van de Belgae en hun
Germaanse afkomst zie Caesar, De bello Gallico 1.1.3; 2.4.2.
23 Diodorus Siculus 34/35.37; Livius, Periocha 65; Velleius Paterculus 2.12.2; Asconius, Pro Cornelio 68;
80; Florus 1.38.2-3; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 4.27.3; Harris 1979, 246-247; Dyson 1985, 161;
Trzaska-Richter 1991, 58-60; Burns 2003, 71-72; Johne 2006, 42-43; Timpe 1994, 41-42; Sampson 2010, 9396; Evans 2013, 130.
24 Cicero, Pro C. Cornelio 1 frgm. 23 = Herrmann, ed. 1988-1992 (i), 72-73.
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Cicero-commentator Asconius (eerste eeuw n.C.) noteert in dezelfde trend:
“Hij (d.i. Cicero) refereert aan Q. Caecilius Metellus Numidicus en M. Iunius Silanus, die consuls waren ten tijde van de oorlog tegen de Cimbri, een oorlog die
slecht en inefficiënt geleid werd; Iunius zelf had maar weinig succes tegen deze
vijand. Dus trok hij meerdere wetten in die in deze jaren door het volk waren
aangenomen die het militairwezen benadeelden.”25
Mogelijk zien we in deze passages een reflectie van de strijd tussen hervormingsgezinde populares en conservatieve optimates in Rome, die als gevolg van het Romeinse
militaire falen verder oplaaide.26
1.1.3 De belediging van het Romeinse volk: de slag tegen de Tigurini (107 v.C.)
Twee jaar later, in 107 v.C., brachten de Helvetische Tigurini Rome opnieuw een zware
nederlaag toe, ditmaal in het gebied van de Nitiobriges bij Aginnum (modern Agen).
Wat deze nederlaag voor tijdgenoten waarschijnlijk extra beladen maakte was het persoonlijk leed dat zich als gevolg daarvan had voltrokken. Niet alleen werd een deel
van het Romeinse leger afgeslacht, zo lezen we bij Livius, maar ook vonden consul
Lucius Cassius Longinus en zijn legaat en voormalig consul L. Calpurnius Piso Caesonius de dood op het slagveld.27 Bovendien zou een deel van de overlevende soldaten
onder het juk zijn doorgejaagd, waardoor de vernedering voor Rome compleet werd,
zo berichten verschillende schrijvers.28 Wanneer Caesar in zijn De bello Gallico zijn strijd
met de Helvetii beschrijft (58 v.C.) herinnert hij zijn publiek aan deze gebeurtenis, die
hij karakteriseert als beledigingen (iniuriae) aan het adres van het Romeinse volk.29 Het
is één van de spaarzame verwijzingen naar het verleden in Caesars commentarii, waarmee Caesar nadrukkelijk continuïteit suggereert tussen de invasie van de Cimbri en
Teutones en de (vermeende) barbarendreiging in zijn eigen tijd.30 Volgens een aantal
antieke getuigenissen wist Caius Popillius Laenas, de andere legaat van Longinus, de
door de barbaren omsingelde Romeinse overlevenden slechts te redden door gijzelaars
aan de barbaren over te dragen en de helft van de Romeinse bezittingen af te staan,
een daad die Laenas bij zijn terugkeer in Rome op beschuldiging van hoogverraad
(perduellio) moest bekopen met zijn verbanning.31
Asconius, Pro Cornelio 68.
Herrmann, ed. 1988-1992 (i), 444.
27 Livius, Periocha 65.
28 Caesar, De bello Gallico 1.7.4-5; 1.7.12; 1.12.5-7; 1.13.2; 1.14.3; 1.14.7; Livius, Periocha 65; Tacitus, Germania 37.5; Appianus, Celtica 4.1.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.23-24; 6.14.2; Dyson 1976,
356-362; Harris 1979, 247; Dyson 1985, 158;Trzaska-Richter 1991, 60-62; Sampson 2010, 96; Evans 2013,
130-131.
29 Caesar, De bello Gallico 1.7.4-5; 1.12.5-7; 1.14.4-5 (iniuriae). Zie verder Livius, Periocha 65; Tacitus, Germania 37.4; Plutarchus, Caesar 18.1; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.23; Kraus 2009, 168. Zie
Mattern 1999, 185 voor de term iniuriae.
30 Schneider 2008, 35. Voor Caesars spaarzame verwijzingen naar vroegere gebeurtenissen zie Riggsby
2006, 154; 177 en tevens Hoofdstuk II 2.2.
31 [Cicero], Rhetorica ad Herennium 1.15.25; 4.24.34; Cicero, De inventione 2.24.72; De legibus 3.16.36; Livius,
Periocha 65; Rivet 1988, 45; Kelly 2006, 171-172, nr. 15 en tevens Rosenstein 1990, 137-138. Orosius (Historiarum adversum paganos 5.15.23) verwart Laenas met Caius Publius. Het is aan deze gebeurtenis dat
25
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In de antieke literatuur signaleren we een verband tussen de na de nederlaag van
Longinus aangewakkerde barbarendreiging en een opstand onder de lokale Keltische
Volcae Tectosages in Tolosa (Toulouse), voormalige bondgenoten van Rome. Volgens
Cassius Dio (circa 155-235 n.C.), die al dan niet rechtstreeks schrijft in de traditie van
Posidonius en Strabo, zou deze stam hiertoe zijn aangespoord door de successen van
de Cimbri en Teutones. Het Romeins garnizoen dat gelegerd lag in Tolosa was door
de opstandige Galliërs zelfs in de boeien geslagen, aldus Dio. 32 Consul Q. Servilius
Caepio, of liever gezegd diens legaat Sulla, slaagde er korte tijd later in de leider van
de Tectosages, Copillus, te verslaan en de stad te heroveren, waarna Caepio volgens
verschillende antieke bronnen grote hoeveelheden goud had geroofd die door de bewoners waren geofferd aan hun goden. Volgens het verslag van Posidonius waarnaar
de geograaf Strabo refereert ging het om baren goud en zilver ter waarde van vijftienduizend talenten, die verstopt lagen in heilige plaatsen en meren. Volgens Strabo beweerden sommigen dat het hier deels ging om de buit die de Kelten onder aanvoering
van Brennus hadden geroofd uit Delphi in 279 v.C. – een detail waar Posidonius zelf
overigens geen geloof aan hechtte.33
1.1.4 “De Romeinse staat in crisis:” de dubbele nederlaag bij Arausio (105 v.C.)
Afgaande op de antieke literaire bronnen moet de Romeinse strijd tegen de Cimbri en
Teutones twee jaar later, in 105 v.C., het absolute dieptepunt hebben bereikt. In eerste
instantie versloegen de barbaren de troepen van legaat M. Aurelius Scaurus aan de
Rhône. Scaurus was tijdens de slag door Boiorix, de koning van de Cimbri, na een val
van zijn paard gevangen genomen en gedood, waarop Caepio’s opvolger als consul,
Cn. Mallius Maximus, gealarmeerd door de overwinning van de Germanen, een brief
zou hebben geschreven aan zijn voorganger met het voorstel om gezamenlijk tegen de
vijand op te trekken.34 Caepio, die in de hoedanigheid van proconsul van Gallia Cisalpina eveneens ter plaatse was, zou dit hebben geweigerd – mogelijk omdat de uit een
oude patricische familie stammende Caepio zich niet wenste te schikken in een gesubordineerde rol ten opzichte van novus homo Mallius – ook niet nadat een gezantschap
van de senaat de beide generaals had verzocht de handen ineen te slaan om de staat te

Divico, leider van de Helvetii, Caesar helpt herinneren wanneer hij opmerkt dat het tot de voorvaderlijke gebruiken van zijn volk behoort om gijzelaars te ontvangen, niet om ze af te staan, “de Romeinen
wisten daar zelf alles van (eius rei populum Romanum esse testem (Caesar, De bello Gallico 1.14.7).”
32 Cassius Dio 27, frgm. 90; Dyson 1985, 162; Kidd 1988, 933; Rivet 1988, 43; 45; Trzaska-Richter 1991, 6162; Timpe 1994, 42; Sampson 2010, 96-97; Evans 2013, 131.
33 Strabo 4.1.13 = Posidonius F 274 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F33 en Timagenes FGH 88 F11 (ed.
Jacoby), met Kidd 1988, 933-936. Zie verder Cicero, De natura deorum 3.74; Plutarchus, Sulla 4.1; Appianus, Illyrica 10.1.4; Aulus Gellius, Noctes Atticae 3.9.7; Cassius Dio 27, frgm. 90; Justinus 32.3.9-11; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.25. Zie tevens Dyson 1970, 36-38, m.n. 38; 1985, 162; Rivet 1988,
46; Kremer 1994, 289-291; Burns 2003, 73; Sampson 2010, 130-131; Woolf 2011a, 74-78. Voor Caepio zie
Elvers 2001, 464-465.
34 Livius, Periocha 67; Velleius Paterculus 2.12.2; Tacitus, Germania 37.5; Granius Licinianus 33.11-12 (ed.
Flemisch); Cassius Dio 27, frgm. 91; Trzaska-Richter 1991, 62; Evans 2013, 134-135; Clark 2014, 195-196.
Voor Boiorix zie Spickermann 1997a, 731.
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verdedigen tegen het dreigende gevaar.35 De Cimbri op hun beurt zouden gezanten
naar Caepio hebben gestuurd om over vrede te praten en een verzoek om akkerland
en zaaigoed hebben gedaan (pacem volentes et agros petentes frumentumque quod serent),
maar Caepio zou hen dusdanig hebben gebruuskeerd dat zij de dag erop onmiddellijk
de aanval openden. Ondanks dat zou Caepio nog altijd niet overreed zijn om zijn legermacht samen te voegen met die van Mallius. Latere auteurs zagen in dit gebrek aan
solidariteit de voornaamste verklaring voor het grote verlies dat hierop volgde, waarschijnlijk omdat zij een verklaring zochten voor deze onverwachte nederlaag tegen een
inferieur geachte barbaarse tegenstander.36 De derde-eeuwse historicus Justinus, die
een samenvatting schreef van de universele wereldgeschiedenis (Historiae Philippicae)
van de uit Gallia Narbonensis afkomstige augusteïsche geschiedschrijver Pompeius
Trogus, ziet een rechtstreeks verband tussen Caepio’s heiligschennis in Tolosa en de
daaropvolgende nederlaag, een oordeel dat waarschijnlijk gebaseerd is op oudere,
Caepio vijandig gezinde historici.37
Volgens Livius, die de annalist Valerius Antias (eerste eeuw v.C.) als bron noemt,
zouden tachtigduizend Romeinse soldaten en veertigduizend slaven en kampvolgers
in de strijd zijn gedood.38 Granius Licinianus, die zich beroept op de politicus, redenaar en historicus Rutilius Rufus (158-na 78 v.C.), spreekt over 70.000 doden onder de
reguliere troepen.39 Deze aantallen zijn waarschijnlijk sterk overdreven, maar vormen
niettemin een afspiegeling van de psychologische impact die de slag bij Arausio op
tijdgenoten gehad moet hebben. Ter vergelijking: in de voor Rome eveneens dramatisch verlopen slag bij het Trasimeense Meer (217 v.C.) vielen volgens antieke getuigenissen ‘slechts’ 15.000 doden te betreuren naast 15.000 krijgsgevangenen, en in de slag
bij Cannae (216 v.C.) sneuvelden ‘slechts’ 48.200 Romeinen.40 Orosius (vierde-vijfde
eeuw), die voor Arausio dezelfde aantallen slachtoffers noemt als Livius, vermeldt tevens het sneuvelen van de ex-consul Marcus Aemilius en twee van diens zonen. Volgens deze laatantieke auteur wordt verteld dat slechts tien man (decem tantummodo

Linke 2012, 71; Evans 2013, 133; Clark 2014, 95; Drogula 2015, 156-158. Cicero (Pro Plancio 5.12) oordeelt later over Mallius als een man, “niet alleen van lage komaf maar tevens met geringe deugden (non
solum ignobilem, verum sine virtute).”
36 Granius Licinianus 33.12 (ed. Flemisch); Cassius Dio 27, frgm. 91; Evans 2013, 135. Volgens Flower
(2010, 109-110) is het feit dat de nederlaag bij Arausio openlijk in verband werd gebracht met de politieke rivaliteit tussen Caepio en Mallius veelzeggend voor het politieke klimaat in Rome in deze periode.
37 Justinus 32.3.9-11: “Quod sacrilegium causa excidii Caepioni exercituique eius postea fuit. Romanos quoque
Cimbrici belli tumultus, velut ultor sacrae pecuniae, insecutus est.” Tevens Cicero, De natura deorum 3.74;
Livius, Periocha 67; Strabo 4.1.13; Cassius Dio 27, frgm. 90; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis
Romae 73.5; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.25; Kremer 1994, 290; Kelly 2006, 174; Santangelo
2016, 42.
38 Livius, Periocha 67. Over deze auteur zegt Livius elders dat deze ongebreideld is in het overdrijven
van aantallen (qui magis immodicus in numero augendo esse solet - 38.23.8). Zie hiervoor tevens Rawson
(1985, 219), die spreekt over 70.000 doden onder de reguliere troepen en beroept zich hierbij op Rutilius
Rufus.
39 Granius Licinianus 33.12 (ed. Flemisch).
40 Zie voor deze aantallen Polybius 3.84.7; Livius 22.7.2 (Trasimeense Meer); Livius 22.49.15 (Cannae).
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homines) het bloedbad zouden hebben overleefd, “die de onheilsboodschap thuisbrachten en daarmee het onheil verder vergrootten.”41 Het drama speelde zich af in de
buurt van Arausio, het huidige Orange.42
Diodorus Siculus (eerste eeuw v.C.) beschrijft de rouwstemming in Italië en Rome
als gevolg van de nederlaag bij Arausio in tamelijk dramatische bewoordingen:
“Aangezien zulke grote aantallen waren omgekomen rouwden sommigen om
hun zonen, anderen voor broers; kinderen, vaderloos achtergelaten, jammerden
om het verlies van hun vaderen en de desolaatheid van Italië. Vele vrouwen, beroofd van hun echtgenoten, raakten vertrouwd met het trieste lot van het weduwschap. De senaat, met standvastige moed in het aangezicht van de ramp,
trachtte de algemene rouwstemming en de excessieve rouw te temperen en droeg
haar zware last van verdriet zonder dit te tonen.”43
Hoewel de passage waarin Diodorus de gevolgen van de nederlaag bij Arausio beschrijft zeer fragmentarisch is overgeleverd valt duidelijk op te maken dat hij Arausio
vergelijkt met de nederlagen van Carbo en Silanus, waardoor de indruk ontstaat dat
de geschiedschrijver de nederlaag bij Arausio plaatst aan het eind van een beschrijving
van een lange reeks Romeins-Germaanse confrontaties met een negatieve uitkomst
voor Rome.44
Als het door Diodorus geschetste beeld op realiteit berust – er kan niet worden ontkend dat Diodorus’ beschrijving enkele clichématige elementen bevat, zoals een radeloze bevolking en een senaat die ondanks alle ophef zijn kalmte bewaart – suggereert
deze passage een sterke impact van de gebeurtenis op (delen van) de burgerbevolking.
Deze aanname wordt versterkt door de woorden van de Romeinse schrijver Sallustius
(86-35/34 v.C.), die ongeveer twee generaties na Arausio schreef en in zijn directe omgeving nog over de rampzalige gebeurtenissen kan hebben horen vertellen:
“Heel Italië (omnis Italia) had gesidderd van angst. Destijds en tot in onze dagen
beoordeelden de Romeinen het zo: nagenoeg alles moest het tegen Romeinse
kwaliteiten weldra afleggen, maar bij strijd tegen Galliërs stond niet roem op het
spel maar lijfsbehoud.”45
Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.2-4, die ook Antias als bron noemt.
Voor de slag bij Arausio zie Diodorus Siculus 34/35.37; 36.1; Sallustius, Bellum Iugurthinum 114.1-2;
Livius, Periocha 67; Velleius Paterculus 2.12.2; Valerius Maximus 4.7.3; Florus 1.38.4; Granius Licinianus
33.11-13 (ed. Flemisch); Plutarchus, Marius 19.2; Lucullus 27.7; Sertorius 3.1; Appianus, Illyrica 10.1.4;
Cassius Dio 27, frgm. 91; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.1; Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10;
Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.1-7. Zie tevens Carney 1970, 31, n. 158; Dyson 1985, 162;
Trzaska-Richter 1991, 62-66; Timpe 1994, 43-44; Johne 2006, 43; Schneider 2008, 36; Sampson 2010, 133141; Evans 2013, 133-142. Cicero (De oratore 2.28.124; 2.47197-48.199) refereert aan de vlucht en ondergang van Caepio. Voor recente initiatieven om de locatie van de veldslag te traceren zie Deyber/Luginbühl 2015, 1-3.
43 Diodorus Siculus 34/35.37. Clark (2014, 72) benadrukt het gevoel van maatschappelijk onbehagen dat
het gevolg kan zijn grote militaire nederlagen, veroorzaakt door de afwezigheid van mannen – of de
oververtegenwoordiging van vrouwen en ouderen – in het straatbeeld. Zie voor de impact van oorlogsvoering op Romeinse vrouwen en kinderen bijv. Evans 1991.
44 Diodorus Siculus 34/35.37.
45 Sallustius, Bellum Iugurthinum 114.2.
41
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Sallustius’ afgemeten stijl – hij luidt de nederlaag bij Arausio slechts in met de woorden “In diezelfde tijd (d.i. in dezelfde tijd als de gevangenneming van Iugurtha) leden
onze generaals Quintus Caepio en Gnaeus Manlius een nederlaag tegen de Galliërs” –
lijkt voldoende te zijn geweest om de herinnering aan deze gebeurtenis bij zijn lezerspubliek op te roepen, waardoor het aannemelijk is dat het verlies bij Arausio in Sallustius’ dagen nog sterk vertegenwoordigd was in het Romeinse collectieve geheugen.46
Meer dan een eeuw later schetst Pseudo-Quintilianus een beeld van “verwoeste akkers, vaderloze jongeren, het rijk in gevaar en bijna de ondergang,” en hoewel de auteur deze woorden niet van een specifieke context voorziet is het aannemelijk dat het
ook hier om de periode na Arausio gaat, aangezien er pas na deze verloren slag sprake
was van een invasie van het Italisch schiereiland – de “verwoeste akkers (vastitatem
agris)” impliceren nadrukkelijk de aanwezigheid van de Cimbri op Italisch grondgebied.47 De tweede-eeuwse geschiedschrijver Granius Licinianus schrijft in eenzelfde
teneur dat “de hele staat (totam civitatem) trilde uit angst voor een aanval van de Cimbri.”48 Volgens zijn eeuwgenoot L. Annaeus Florus hadden de nederlagen van Silanus,
Mallius en Caepio zelfs “…het einde kunnen betekenen (van Rome), als deze tijd niet
het geluk had gehad een Marius te bezitten.”49 Het thema van over de Alpen opdoemende horden barbaren en de existentiële noodzaak om de Alpenpassen tegen dit potentiële gevaar te beschermen wordt veelvuldig weerspiegeld in antieke beschrijvingen naar aanleiding van de nederlaag bij Arausio.50 De Cimbri en Teutones zouden
zelfs uit zijn geweest op het einde van de Romeinse heerschappij, aldus verschillende
antieke schrijvers.51
Diodorus Siculus markeert de situatie in Rome nadrukkelijk als een crisissituatie,
versterkt door nieuwe berichten van een slavenopstand die op Sicilië was uitgebroken:
“Met de komst van dit nieuws raakte de hele Romeinse staat in crisis, aangezien
bijna zestigduizend geallieerde troepen waren omgekomen in de oorlog in Gallië
tegen de Cimbri en er geen troepen meer over waren om uitgezonden te worden.”52
Appianus versterkt het beeld van een crisis door te refereren aan onrust (
)
in Spanje, te wijten aan een tekort aan mankracht door de strijd op Sicilië en tegen de
Cimbri:

Idem 114.1; Flower 2010, 110.
[Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4.
48 Granius Licinianus 33.14 (ed. Flemisch); Bellen 1985, 38; Kerremans 2016, 822-841.
49 Florus 1.38.5. Zie bijv. ook Cicero, De provinciis consularibus 13.32; Valerius Maximus 3.8.5; Appianus,
Illyrica 10.1.4.
50 Seneca, De ira 1.11.2; Florus 1.38.7; Plutarchus, Marius 23.2; Appianus, Illyrica 10.1.4; Julius Obsequens,
De prodigiis 43; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.2; 5.2.1; Orosius, Historiarum adversum paganos
5.16.7; Callies 1971, 341; 344; Bellen 1985, 38 met n. 149 aldaar. Deze angst wordt ook vertolkt in beschrijvingen van eerdere nederlagen tegen de Cimbri en Teutones. Zie bijv. Plutarchus, Marius 11.8-9; Appianus, Celtica 4.13.
51 Plutarchus, Marius 11.9; Florus 1.38.5; 1.38.13; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.2; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.1.
52 Diodorus Siculus 36.1. Zie ook Appianus, Iberica 6.16.99.
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“Toen de Cimbri Italië binnenvielen en Sicilië werd verscheurd door de tweede
oorlog tegen de slaven waren de Romeinen te gepreoccupeerd om soldaten naar
Spanje te sturen, maar zonden zij legaten om de oorlog op de best mogelijke manier te beëindigen.”53
In werkelijkheid brak de slavenopstand waaraan Diodorus en Appianus refereren pas
een jaar na Arausio uit. Het is niettemin voorstelbaar dat berichten daaromtrent de
negatieve teneur die afgaande op de antieke getuigenissen het Italisch schiereiland en
Rome in de nadagen van Arausio lijkt te hebben beheerst, verder versterkt kunnen
hebben en zo mede bijgedragen hebben aan de totstandkoming van een fase van cultural disorientation, een staat van maatschappelijke ontwrichting en instabiliteit die volgens Sztompka aan de ontwikkeling van een collectief trauma voorafgaat (zie de inleiding 1.2).
Granius Licinianus’ stemmingsbeeld van de situatie na Arausio impliceert eveneens
een crisissituatie, die slechts het hoofd kon worden geboden door het afkondigen van
speciale noodmaatregelen:
“Rutilius liet jonge mannen (iunioribus) een eed afleggen dat niemand van hen
buiten Italië zou reizen en boodschappers werden langs de kusten en havens van
Italië gezonden met de instructie dat niemand onder de vijfendertig jaar (ne ulli
minorem XXXV annorum) aan boord van een schip mocht gaan.”54
Circumstantial evidence, zoals de training van nieuwe soldaten door gladiatorinstructeurs op last van dezelfde Rutilius, geattesteerd door Valerius Maximus, en een door
Diodorus Siculus gememoreerd verzoek om militaire steun van Marius aan koning
Nicomedes van Bithynia kunnen eveneens geïnterpreteerd worden als noodmaatregelen als gevolg van een crisissituatie.55
Niet alleen collectieve herinneringen die vanwege hun recentheid nog actief waren
binnen het communicatieve geheugen zullen in de dagen en maanden na Arausio van
invloed zijn geweest op de collectieve stemming in Rome. De nederlaag bij Arausio
kan tevens de diepgewortelde angst hebben aangewakkerd voor een barbaarse invasie
van het Italisch schiereiland. Uitgaande van de grote impact die de ‘zwarte dag’ (dies
ater) 18 juli van het jaar 390 v.C. heeft gehad op het Romeinse collectieve geheugen,
toen woeste horden Galliërs onder aanvoering van Brennus de stad Rome hadden ingenomen en geplunderd, is het aannemelijk dat recalled memories aan deze gebeurtenis
in de periode na Arausio zijn komen bovendrijven, zeker gelet op de relatief geringe
Appianus, Iberica 6.16.99; Curchin 1991, 41; Richardson 1996, 84. Julius Obsequens (De prodigiis 42)
vermeldt de nederlaag van een Romeins leger in Spanje in deze periode. Zie voor de opstand in Sicilië
o.a. Bradley 1989, 66-82; Urbainczyk 2008, 16-21; voor bronnen Yavetz 1988, 67-82.
54 Granius Licinianus 33.14 (ed. Flemisch): Zie tevens Bellen 1985, 38; Trzaska-Richter 1991, 66; Kerremans 2016, 829-831. Evans (2013, 137-138) ziet in de passage van Granius Licinianus 33.14 een “deliberate anachronism” gebaseerd op een passage bij Livius (22.53.1-5), waarin deze beschrijft hoe jongemannen na de verloren slag bij Cannae “de zee en schepen zochten, met het doel Italië te ontvluchten (mare
ac naves spectare, ut deserta Italia).” Evans lijkt hier echter voorbij te gaan aan de grote waarschijnlijkheid
dat we de woorden van Licinianus moeten zien binnen de context van een noodverordening, mogelijk
een tumultus, waarvoor Kerremans 2016, 822-841. Vrgl. Golden (2013, 179-182), die een tumultus weliswaar minder waarschijnlijk acht, maar wel uitgaat van “an emergency measure.”
55 Valerius Maximus 2.3.2; Diodorus Siculus 36.3.1-2 met Kerremans 2016, 837-838.
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afstand tussen de onheilsplek in het zuiden van Gallië en de toegang tot het Italisch
schiereiland.56 Diverse antieke auteurs associëren de nederlagen tegen de Cimbri en
Teutones nadrukkelijk met de Gallische invasie uit de vierde eeuw v.C.57 Collectieve
herinneringen aan de plundering van Rome vormen een voor de hand liggende conducive background voor de ontwikkeling van een collectief trauma in de periode volgend op de nederlaag bij Arausio, gebaseerd op het a posteriori uitgeharde besef dat
noordelijke barbaren in staat waren de stad Rome in te nemen (zie Figuur 1, p. 14).
De aannemelijkheid van een aan het eind van de tweede eeuw v.C. onderkende
historische parallel tussen de inname van Rome door de Galliërs en de nederlaag bij
Arausio wordt versterkt door Plutarchus (circa 46-circa 120 n.C.), die laat weten dat
ook de dag van de nederlaag bij Arausio, 6 oktober 105 v.C., een dies ater zou zijn geweest, een dag die vanaf dat moment vooral in het teken diende te staan van het afwenden van de toorn der goden die tot deze ramp had geleid. In zijn biografie van
Lucullus adviseren enkele behoedzame officieren de generaal toch vooral rekening te
houden met het ongunstige karakter van de dag, op het moment dat het Romeinse
leger op het punt staat de rivier de Taurus in Armenië over te steken – op 6 oktober 69
v.C. – wat niet vreemd is aangezien de nederlaag bij Arausio op dat moment zesendertig jaar geleden was en derhalve nog onderdeel moet hebben uitgemaakt van het
Romeinse communicatieve geheugen:
“Toen Lucullus op het punt stond de rivier over te steken, waarschuwden sommige officieren hem op zijn hoede te zijn voor deze dag, omdat het een van de
dies nefasti, ofwel ‘zwarte dagen (
)’ was. Op die dag was
namelijk het leger van Caepio ten onder gegaan in de slag tegen de Cimbri.”58
Lucullus zou echter met de gedenkwaardige woorden hebben geantwoord: “Wat mij
betreft zal ik die dag juist tot een geluksdag voor Rome maken.”59
Ondanks dat het Italisch schiereiland na de slag bij Arausio volkomen onbeschut
lag besloten de Cimbri en Teutones niet tot een aanval op Rome over te gaan. In een
samenvatting van Livius’ Ab urbe condita wordt opgemerkt dat de Cimbri in plaats
daarvan al het land tussen de Rhône en de Pyreneeën verwoestten alvorens zij naar
Williams (2001, 221-222) stelt dat de inname en plundering van Rome nachtmerries veroorzaakte
“...which lasted for centuries, long after the conquest of the Gauls themselves.” Zie voor het Gallische
trauma verder Bellen 1985, m.n. 1-19; Kremer 1994, 62-68; Cornell 1995, 313-318; Grünewald 2001, 285306; Williams 2001, 170-182; Wells 1999, 48-49; Burns 2003, 68; Walter 2004, 64; Beck 2006, 204; Eckstein
2006, 131-138; Boatwright 2012, 39-41; Kerremans 2016, 822-841. Voor latere herinneringen aan 18 juli
390 v.C. zie bijv. Fasti Antiates maiores, Inscr. It. XIII 2.15; Fasti Amiternini, Inscr. It. XIII 2.189; Fasti Antiates
ministrorum, Inscr. It. XIII 2.208; CIL XI 1421 = ILS 140, 11.25-26; Varro, De Lingua Latina 6.32; Cicero,
Epistulae ad Atticus 9.5.2; Livius 6.1.11-12; 9.38.15-16; Ovidius, Remedia amoris 219-220; Lucanus, Pharsalia
7.409; Plutarchus, Camillus 19.1; Tacitus, Annales 15.41.2; Historiae 2.91; Suetonius, Vitellius 11.2; Aulus
Gellius 4.9.6; Festus 6; 348 (ed. Lindsay); Macrobius, Saturnalia 1.16.21-24; Östenberg 2014, 259-260.
57 Zie bijv. Diodorus Siculus 5.32.3-5; Lucanus, Pharsalia 1.254; Plutarchus, Marius 27.5; Suetonius, Caligula 51.3; Appianus, Illyrica 10.1.4; Ampelius, Liber memorialis 45.1-2; Callies 1971, 346.
58 Plutarchus, Lucullus 27.7 en tevens Moralia 203A; Camillus 19.7; Rawson 1974, 198-199; Demougeot
1978, 916; Dyson 1985, 162. Voor het principe van dies atri zie Walter 2004, 204-207; Beck 2006, 206-207.
Voor de relatie tussen Romeinse militaire nederlagen en religie zie Rawson 1974, 193-212; Rosenstein
1990.
59 Plutarchus, Lucullus 27.7.
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Spanje trokken.60 Deze opmars richting Spanje wordt bevestigd door een passage in
Seneca’s troostschrift aan zijn moeder Helvia, waarin wordt opgemerkt: “de Pyreneeën verhinderden de overtocht der Germanen niet (Pyrenaeus Germanorum transitus
non inhibuit).”61
Plutarchus spreekt van “veel geluk” dat de barbaarse geweldsgolf een andere richting koos, waaruit de vanzelfsprekende aanname spreekt dat het eigenlijke doel van
de Germanen een aanval op Rome, of op zijn minst een invasie van het Italisch schiereiland was geweest.62 De Celtiberische stammen in Spanje moeten echter het nodige
verzet geboden hebben, want de Germanen duiken enige tijd later weer op ten noorden van de Pyreneeën, zo lezen we bij Livius: “Zij keerden terug naar Gallië en in het
land van de Vellocassi sloten zij zich weer aaneen met de Teutones.”63
1.1.5 ‘De redder van Rome:’ Caius Marius en de overwinning van het trauma (102-101
v.C.)
In de tussentijd was in Rome de novus homo Caius Marius (157-86 v.C.), de succesvolle
generaal in de recente oorlog tegen Iugurtha (111-104 v.C.), door de Romeinse senaat
belast met de bestrijding van de Germaanse dreiging.64 Marius zou in de periode 104100 v.C. bij wijze van hoge uitzondering vijfmaal achtereenvolgens door het Romeinse
volk tot consul worden gekozen – een duidelijk bewijs voor de angst en onzekerheid
die de barbaren teweegbrachten, zo registreert Livius bijna een eeuw later.65
Pas in 102 v.C. vond de eerste confrontatie van Marius plaats met de Teutones, in
de omgeving van Aquae Sextiae, het huidige Aix-en-Provence, aan de voet van de Alpen. Hier rekende hij elf jaar na de eerste Romeinse nederlaag af met een coalitie van
Teutones en Ambrones, die zich volgens Plutarchus in hun gezelschap bevonden.66
Volgens Livius zouden er bij dit treffen tweehonderdduizend doden aan Germaanse
zijde zijn gevallen, waarbij de Romeinen ook nog eens negentigduizend krijgsgevangenen zouden hebben gemaakt – zonder twijfel overdreven aantallen, die niettemin
tekenend zijn voor het angstbeeld dat van de barbaren bestond en die tevens een
Livius, Periocha 67. Zie tevens Julius Obsequens, De prodigiis 43; Dyson 1985, 163; Trzaska-Richter
1991, 67; Evans 1994, 82; Timpe 1994, 43-44; Evans 2013, 140.
61 Seneca, Ad Helviam matrem de consolatione 7.2.
62 Plutarchus, Marius 14.1; Timpe 1994, 59; Sampson 2010, 151-152; Santangelo 2016, 46-47.
63 Livius, Periocha 67. Voor de impact van de Cimbrische oorlog op het Iberisch schiereiland zie Evans
2005, 37-48; Sampson 2010, 146-148; Evans 2013, 141-143.
64 Zie voor Marius o.a. Van Ooteghem 1964; Kildahl 1968; Carney 1970; Evans 1994; Werner 1995; Matthew 2010; Sampson 2010; Thommen 2010, 187-198; Labitzke 2013; Santangelo 2016. Voor Marius’ voorbereidingen op de strijd tegen de Germanen zie Sampson 2010, 148-151.
65 Livius, Periocha 67: “Vanwege de angst voor de oorlog tegen de Cimbri werd Marius’ consulschap
verschillende malen verlengd (eique propter metum Cimbrici belli continuatus per complures annos est consulatus).” Zie tevens Drogula 2015, 312-313. Voor Marius’ consulschappen zie Evans 1994, 52-93, m.n.
78-92.
66 Zie voor de Slag bij Aquae Sextiae Livius, Periocha 68; Florus 1.38.7-12; Frontinus, Strategemata 2.4.6;
2.9.1; 4.7.5; Plutarchus, Marius 19-22; Polyaenus, Strategemata 8.10.2; Julius Obsequens, De prodigiis 44;
Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.4; Hiëronymus, Chronicon 1910, 21-23, p. 230 (ed. Fotheringham); Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.9-13; Kildahl 1968,
110-113; Trzaska-Richter 1991, 70-73; Evans 1994, 86; Sampson 2010, 155-163; Evans 2013, 145-148; Santangelo 2016, 50-51. Voor de Ambrones als bondgenoten van de Teutones zie Plutarchus, Marius 15.4;
19.2-5; 20.4.
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graadmeter waren voor de omvang van Marius’ militaire succes.67 Hun koning Teutoboduus vluchtte de bergen in, maar werd uiteindelijk gevangen genomen. Later werd
hij werd meegevoerd in Marius’ triomftocht, om na afloop daarvan ter dood te worden
gebracht.68
Maar nog altijd bestond er het gevaar van de Cimbri. Zij hadden volgens de antieke
overlevering de besneeuwde Alpenpassen bedwongen en waren Gallia Cisalpina binnendrongen – de eerste Germaanse invasie van het schiereiland in de geschiedenis69 –
wat een nieuwe angstgolf in Italië en in Rome lijkt te hebben veroorzaakt. Volgens
Plutarchus werd Rome in deze dagen “als een onweerswolk bij klare hemel en kalm
weer (gebracht) in een tweede storm van paniek.”70 De aanleiding hiervoor was het
door diverse bronnen beschreven gebrek aan durf van de kant van Marius’ medeconsul Q. Lutatius Catulus (149-87 v.C.) om de Germanen bij de Alpenpassen op te vangen, bevreesd als hij was dat zijn leger in kracht zou afnemen wanneer het tot een
aantal kleinere onderdelen versnipperd zou worden. In plaats daarvan besloot hij zijn
hoofdmacht op te stellen op de rechteroever van de rivier de Athesis (Adige) op de
Noord-Italische vlakte. Een kleinere eenheid werd gestationeerd op de linkeroever. De
Romeinen zouden bij het aanzicht van de woeste Germaanse hordes echter zo in paniek zijn geraakt dat zij het hoofdkamp in de steek lieten en zich begonnen terug te
trekken. De eenheid op de linkeroever zou zich maar ternauwernood in veiligheid
hebben kunnen brengen.71 Hoewel onze bronnen weinig mededeelzaam zijn over de
aard van de paniek die in Rome zou zijn uitgebroken kunnen we uit soortgelijke oorlogsverslagen afleiden dat er na militaire tegenslagen in de antieke wereld niet zelden
geruchtenstromen op gang zijn gekomen die een katalyserende werking uitoefenden
op de vorming van collectief gedeelde emoties als verdriet, angst, verbazing, woede,
afschuw, wanhoop, schaamte en schuld (zie Hoofdstuk I 3.2 en 4.1). In het concrete
geval van de Cimbrische invasie werd het geruchtencircuit mogelijk aangewakkerd
door een onder Catulus gedeserteerde ruitereenheid die na een Cimbrische aanval uit
angst naar Rome zou zijn gevlucht, aldus Valerius Maximus (eerste eeuw n.C.). Eén
van de deserteurs, “delend in hun paniek,” was de zoon van Marcus Scaurus, consul
in 115 v.C., die zijn zoon te verstaan zou hebben gegeven dat hij nog liever diens in de
strijd gevallen beenderen onder ogen had gekregen dan hem nu levend en wel voor
zich te zien. Hierop zou de jongen zichzelf uit schaamte van het leven hebben beroofd.72
Haaks op deze traditie staan de meer hoopgevende lotgevallen van een zekere
Cnaeus Petreius Atinas die Plinius (23/24-79 n.C.) in herinnering roept, in een passage
Livius, Periocha 68. Andere auteurs leveren eveneens aantallen die we niet al te serieus mogen nemen.
Zie Hoofdstuk I 2.2.3.
68 Florus 1.38.10; Plutarchus, Marius 24.7; Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.1.4; vrgl. Orosius, bij
wie Teutoboduus reeds op het slagveld sneuvelt (Historiarum adversum paganos 5.16.12). Zie ook Scardigli 1994b, 133-134; Spickermann 2002, 209; Östenberg 2009, 26; 131; 155.
69 Scardigli 1994a, 11-21.
70 Plutarchus, Marius 23.1.
71 Livius, Periocha 68; Frontinus, Strategemata 1.5.3; Plutarchus, Marius 23.1-6; Moralia 202D-E; Sulla 4.23; Florus 1.38.11-13; Ampelius, Liber memorialis 22.4; 45.2; Carney 1970, 37 en n. 183 aldaar; Lewis 1974,
94-107; Trzaska-Richter 1991, 73-74; Evans 1994, 86; Keaveney 2005, 27; Sampson 2010, 164-169; Evans
2013, 148-149; Santangelo 2016, 52. Zie voor Catulus o.a. Münzer 1927, 2072-2082.
72 Valerius Maximus 5.8.4 en tevens Frontinus, Strategemata 4.1.13; Ampelius, Liber memorialis 19.10; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 72.10; Lewis 1974, 108; Clark 2014, 200; Flower 2014a, 39.
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die is gewijd aan zegekransen. Petreius zou volgens Plinius de burgerkrans (corona
civilis) hebben verdiend toen hij als centurio primus pilus onder Catulus zijn weifelende
tribuun had gedood, om vervolgens het door de Cimbri afgesneden legioen dwars
door het vijandelijke kamp heen buiten gevaar te brengen. Plutarchus daarentegen
stelt dat de Cimbri de Romeinen vrijwillig de aftocht zouden hebben gegund, als beloning voor hun moed.73 Ondanks dit detailverschil kunnen beide narratieve tradities
hun oorsprong hebben in een periode waarin er een duidelijke collectieve behoefte
bestond om het geleden trauma te verwerken. Verhalen over individuele heldenmoed
konden in zo’n geval een louterende werking hebben (zie Hoofdstuk I 3.3.3.3).
Antieke getuigenissen beschrijven de desolate toestand van Noord-Italië, dat als
gevolg van Catulus’ exitstrategie geheel overgeleverd leek aan de Cimbrische oorlogsmachine. Pseudo-Quintilianus beschrijft met de nodige retorische overdrijving “verwoeste akkers (vastitatem agris)” en suggereert nadrukkelijk een hevige strijd om het
Italisch schiereiland: “De strijd gaat daarom, wie Italië zal bezitten; voor huis en haard
hebben we ons opgericht: of dit alles door vuur en zwaard verwoest zou worden, of
de barbaarse vijand ons het hoofd afslaat, of wij de taal van de Cimbri zouden moeten
spreken (…). Door de lichamen van onze verslagen mannen zijn de velden niet meer
te zien.”74 Volgens Plutarchus “waaierden (de Cimbri) uit over het land, dat van alle
hulp verstoken was, en plunderden het leeg,“ terwijl Florus laat doorschemeren dat de
Cimbri zich geruime tijd ophielden in de landstreek Venetia, waar zij zich te goed deden “aan het nuttigen van brood, gekookt vlees en de zoetheid van wijn.75 In het leerwerkje van de verder onbekende schrijver Lucius Ampelius getiteld Liber memorialis
(Herinneringsboek), dat vermoedelijk dateert van het einde van de derde of het begin
van de vierde eeuw n.C., wordt de Cimbrische bezetting van de Tridentijnse Alpen
zelfs afgezet tegenover andere ernstige bedreigingen voor het Romeinse volk, waaronder de Gallische inname van het Capitool en de nederlaag bij Cannae.76 Wellicht
onder invloed van de hectiek die de barbaarse aanwezigheid in deze regio veroorzaakte borrelden er wilde verhalen op over priesteressen in het gezelschap van de
Cimbri die met hun zwaarden de kelen van de gevangenen doorsneden en het bloed
opvingen in bronzen ketels om daarboven de toekomst te voorspellen, zo valt te lezen
in een aan de Cimbri gewijde passage bij Strabo die waarschijnlijk is ontleend aan Posidonius.77
Uiteindelijk vond de beslissende slag tussen Marius en de Cimbri plaats op de
vlakte bij Vercellae (het moderne Vercelli), op de vlakte van Raudine in Gallia Cisalpina. Hier werden de Cimbri door de Romeinen definitief verslagen.78 Hun koning
Plinius, Naturalis historia 22.11; Maxfield 1981, 67-69; Clark 2014, 199-200; vrgl. Plutarchus, Marius 23.6.
Volgens Livius, Periocha 68 ging het om één cohort.
74 [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4; 3.13.
75 Plutarchus, Marius 23.6; Florus 1.38.13 en tevens Strabo 7.2.2; Cassius Dio 27, frgm. 94; Wiseman 1987,
329; 1985, 107; Evans 2013, 148-149.
76 Ampelius, Liber memorialis 45.1-3; vrgl. 22.4. Zie voor dit werkje en zijn auteur König, ed. 2011, voor
de datering 10-13.
77 Strabo 7.2.3 = Posidonius, FGH 87 F31 (ed. Jacoby). De geograaf vermeldt ook dat de ingewanden van
de gevangenen werden gebruikt om de toekomst mee te voorspellen. Zie voor deze passage tevens
Aldhouse-Green 2001, 83-84; 191; Simek 2006a, 15; 2014, 51; Aldhouse-Green 2010, 213-214. Zie voor
Germaanse priesteressen Pohl 2004, 76; Tausend 2009, 155-174.
78 Livius, Periocha 68; Velleius Paterculus 2.12.4-6; Valerius Maximus 5.2.8; Florus 1.38.14-18; Plutarchus,
Marius 25-27; Appianus, Illyrica 10.1.4; Polyaenus, Strategemata 8.10.3; Festus, Brevarium rerum gestarum
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Boiorix viel in strijd, evenals een stamaanvoerder met de gelatiniseerde naam Lugius.
Twee andere leiders, Claodicus en Caesorix, werden gevangengenomen.79 De antieke
bronnen vermelden wederom onwaarschijnlijk hoge aantallen van vele tienduizenden
slachtoffers aan Germaanse zijde, als weerspiegeling van het bedwongen gevaar en de
grootsheid van Marius’ prestatie.80 Met de vernietiging van de Cimbri was er definitief
een einde gekomen aan de Germaanse invasie van Italië.

1.2 Escalatie in Rome
De jaren na de bedwinging van de furor Teutonicus stonden in Rome in het teken van
politieke onrust. Plutarchus schrijft dat het conflict tussen Marius en Sulla – dat reeds
gedurende de oorlog tegen Iugurtha was ontstaan – in de periode volgend op Marius’
overwinning tegen de Cimbri en Teutones steeds verder escaleerde. De laatste had als
onderbevelhebber van Catulus op zeer verdienstelijke wijze meegevochten in de slag
bij Vercellae, maar wist zich in het vervolg steeds minder te schikken in zijn ondergeschikte rol.81 Hun onenigheid zou op termijn leiden tot de eerste grote burgeroorlog in
de Romeinse geschiedenis (88-82 v.C.).82
In deze context verschaffen Velleius Paterculus en Valerius Maximus ons nog een
markante anekdote: toen Marius in 88 v.C. door de ruiterij van Sulla werd onderschept
en naar de gevangenis van Minturnae werd gebracht zou een staatsslaaf hebben geweigerd hem van het leven te beroven, zoals hem was opgedragen. Het toeval wilde
namelijk dat de slaaf een Germaan was die gevangen was genomen in Marius’ strijd
tegen de Cimbri. Toen deze de gevallen veldheer herkende zou hij zo verontwaardigd
zijn geweest over het droeve lot van deze grote man dat hij zijn zwaard zou hebben
weggegooid en uit de gevangenis wegrende. Het stelde Marius vervolgens in de gelegenheid om te vluchten.83
Hoewel dit verhaal waarschijnlijk historiciteit mist valt niet uit te sluiten dat er na
Marius’ definitieve overwinningen op de Cimbri en Teutones een groot aantal krijgsgevangenen naar Rome is getransporteerd. Diverse klassieke schrijvers spreken over
Germaanse slaven in het leger waarmee Spartacus tussen 73 en 71 v.C. Italië teisterde

populi Romani 6 (ed. Mecenate); Julius Obsequens, De prodigiis 44a; Eutropius, Breviarium ab urbe condita
5.2.2; Hiëronymus, Chronicon 1910, 24-26, p. 230 (ed. Fotheringham); Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10;
Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.14-16; Kildahl 1968, 120-125; Trzaska-Richter 1991, 74-76; Evans 1994, 88; Sampson 2010, 170-176; Evans 2013, 150-152; Santangelo 2016, 53.
79 Livius, Periocha 68; Florus 1.38.18; Plutarchus, Marius 27; Orosius, Historiarum adversum paganos
5.16.20; Melin 1960, 65-68; Spickermann 1997a, 731.
80 Velleius Paterculus 2.12.45; Florus 1.38.15; Plutarchus, Marius 27.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.16.
81 Plutarchus, Marius 10.1-5; 26.3-5; Sulla 3.1-4.4; Cagniart 1989, 139-149.
82 Flower 2010, 107-108. Zie voor Rome’s eerste burgeroorlog bijv. Sampson 2013.
83 Velleius Paterculus 2.19.3-4; Valerius Maximus 2.10.6. Zie tevens Livius, Periocha 77; Lucanus, Pharsalia 2.75-86; Plutarchus, Marius 39.1-2; Appianus, De bello civili 1.7.61; Manilius, Astronomica 4.45; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 67.5; Carney 1962, 323-324; Scardigli 1994b, 134; Duff 1999,
129; Rives, ed. 1999, 22; Santangelo 2016, 84-85. Deze scène werd door de Franse schilder G.-J. Drouais
in 1786 vereeuwigd op een doek dat vandaag de dag te zien is in Musée du Louvre in Parijs, inv. nr.
4143.
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en hoewel onze bronnen geen rechtstreeks verband leggen tussen deze slaven en eventueel krijgsgevangen Cimbri en Teutones is hier wellicht toch sprake van Germanen
die in 102-101 v.C. op jonge leeftijd in Romeinse gevangenschap waren geraakt.84
De politieke strijd tussen Marius en Sulla leidde tot verscheurdheid binnen de Romeinse politiek en samenleving. Marius, tussen 105 en 100 v.C. onafgebroken de voorvechter en held van Rome, raakte na 100 v.C. meer en meer uit de gunst en werd in 88
v.C. zelfs tot hostis (staatsvijand) verklaard.85 Wat betreft de Germanen: de Teutones
waren door de zege van Marius zo goed als uit de geschiedenis verdwenen, maar de
Cimbri worden nog genoemd binnen de context van de veldtochten van Tiberius in 5
n.C., in het politiek testament van keizer Augustus. 86 Tegen het eind van de eerste
eeuw n.C. worden de Cimbri door Tacitus nog slechts beschreven als “thans een nietige stam,” hoewel “groot in naam en faam.”87 Deze aanduidingen zijn misschien een
implicatie voor de grote bekendheid die de Cimbri in het Rome van zijn dagen nog
altijd genoten. Hun herinnering passeert even verderop nog eenmaal kort de revue
wanneer Tacitus het jaar 113 v.C., het moment waarop Rome voor het eerst hoorde
van de Cimbri (primum Cimbrorum audita), aanmerkt als het beginpunt van de Romeinse verovering van Germanië (tam diu Germania vincitur).88
De Alexandrijnse dichter Claudius Claudianus noemt tegen het einde van de vierde
eeuw de Cimbri te midden van een aantal andere Germaanse stammen (waaronder de
Cherusci, de stam van de befaamde Arminius) die zich kwamen onderwerpen aan Flavius Stilicho, de barbaarse generaal (magister militum) van de West-Romeinse keizer
Honorius. Aangezien de meeste van deze stammen in deze periode niet langer meer
bestonden lijken ze hier simpelweg te staan voor Germaanse stammen in het algemeen.89 De vermelding van de Cimbri en Teutones in een overzichtslijst van Germaanse stammen in de Cosmographia, een voor onderwijsdoeleinden geschreven begeleidende tekst bij een wereldkaart die op naam staat van Julius Honorius (vierde-vijfde
eeuw n.C.), maar die geschreven moet zijn door een van diens leerlingen, lijkt evenmin
een actuele en accurate weerspiegeling van de etnopolitieke situatie in het noordwesten van het laatantieke Europa, gezien het voorkomen van stammen die in deze periode hun gloriedagen inmiddels ver achter zich hadden liggen.90
Caesar, De bello Gallicio 1.40.5; Sallustius, Historiarum fragmenta 3.96.15-21 (ed. Maurenbrecher); Livius,
Periocha 97; Frontinus, Strategemata 2.5.34; Plutarchus, Crassus 9.7; Orosius, Historiarum adversum paganos
5.24.6; Dobesch 1982a, 84; Kidd 1988, 324; Kolendo 1994, 61-71; James 2000, 59.
85 Velleius Paterculus 2.19.1; Appianus, De bello civili 1.7.60; Ungern-Sternberg 1970, 74-75; Nippel 1995,
66-67; Christ 2003, 68; 81; Spannagel 2003, 341-342; Flower 2006a, 86; 2010, 92; 107-108.
86 Res Gestae Divi Augusti 26.4 met Brunt/Moore, eds. 1991, 71; Cooley 2009, 223-224. Zie tevens Strabo
7.2.1; Velleius Paterculus 2.106; Plinius, Naturalis historia 2.167; Martianus Capella, De nuptiis philologiae
et Mercurii 6.618.
87 Tacitus, Germania 37.1.
88 Idem 37.2. Rivers, ed. 1999, 271: “It is striking that, apart from a brief allusion to their former greatness,
Tacitus has nothing to say about the Cimbri...” Benario (ed. 1999, 101) verbaast zich over het ontbreken
van de Teutones in deze passage: “It is surprising that Tacitus does not mention the Teutones, whose
home was nearby and who also moved west and southward. Their name became symbolic of Roman
dread of the Germans; Teutonicus furor represented a general view of the northern tribes.” Zie tevens
Anderson, ed. 1997, 171-172.
89 Claudius Claudianus, Panegyricus de quarto consulate Honorii Augusti 452; Cameron 1970, 96-97, 346.
90 Julius Honorius, Cosmographia 13 = GLM 32.11-12: “Chatti, Chauci, Cherusci, Usipii, Quadi, … Frisiones,
Canninefates, … Teutoni, Cimbri…” Zie voor deze auteur o.a. Schmidt 1999b, 48-49.
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1.3 ‘Heel Italië had gesidderd van angst’: de angst voor de ondergang
Centraal in de traditionele overlevering die de master narrative met betrekking tot de
oorlogen tegen de Cimbri en Teutones lijkt te vormen staat het beeld van een migratie
van een agressieve stammencoalitie op zoek naar buit en land, die voor antieke schrijvers uiteindelijk doel en samenhang kreeg door een invasie van het Italisch schiereiland met – gelet op het gekozen woordgebruik – ogenschijnlijk ernstige gevolgen voor
Rome: grote rampen (tantae clades); rampen (clades); afgeslacht (trucidare); afslachting
(caedes); verliezen (voor Rome) (funere); bedreigen (minabantur).91 Volgens sommige
antieke auteurs hadden de Cimbri en Teutones er blijk van gegeven uit te zijn geweest
op de bedreiging en/of vernietiging van de Urbs en haar bewoners en – met Rome in
de rol van hoeder van de geciviliseerde wereld – op de vernietiging van de beschaving
in het algemeen.92
Volgens Cicero hadden de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones dan ook louter
“grote ellende en verliezen voor het Romeinse volk” gebracht.93 In De officiis beoordeelt hij Rome’s strijd tegen de Cimbri (en de Celtiberiërs) als een strijd tegen dodelijke
vijanden,94 terwijl hij in In Catilinam benadrukt dat Marius Italië tot tweemaal toe bevrijd heeft van angst en slavernij, hiermee verwijzend naar de veldslagen bij Aquae
Sextiae en Vercellae en daarmee implicerend dat de Cimbri en Teutones zich de knechting van het Romeinse volk ten doel hadden gesteld.95
In de eerste eeuw suggereert Plinius dat de waardigheid van het Romeinse volk
(maiestas populi Romani) door verschillende nederlagen tegen de Cimbri was verwoest.96 Pseudo-Quintilianus drukt zich in even krachtige termen uit wanneer hij het
heeft over “het rijk in gevaar en bijna de ondergang,”97 terwijl Plutarchus de existentiele angst vertolkt voor het gerucht dat de Cimbri besloten hadden “zich nergens anders ter wereld te vestigen, voordat zij Rome hadden vernietigd en Italië hadden geplunderd.”98 De ambities van Marius’ troepen moesten dan ook niet gebaseerd zijn op
het vooruitzicht op triomftochten en trofeeën, zo laat Plutarchus Marius zijn troepen
toespreken, “maar hadden als doel, dat ze deze enorme donderwolk van de oorlog
zouden afweren en zo Italië konden redden.”99
In de tweede eeuw merkt Florus op dat het einde van Rome nabij was geweest, ware
het niet dat de stad Marius had gehad (Actum erat, nisi Marius illi saeculo contigisset).
Overigens moet Florus erkennen dat de omstandigheden Marius daarbij in de kaart
hadden gespeeld: “Als ze (d.i. de Cimbri) met vijandige bedoelingen rechtstreeks naar
Zie resp. Seneca, De ira 3.11.2 (tantae clades); Velleius Paterculus 2.8.3 (clades); Velleius Paterculus 2.12.4
(trucidare); Seneca, De beneficiis 5.16.2 (caedes); Cicero, De provincibus consularibus 13.32; Seneca, De beneficiis 5.16.2 (funere); Calpurnius Flaccus, Declamationes 3 (minabantur).” Zie hiervoor Callies 1971, 344345.
92 Zie bijv. Cicero, In Catilinam 4.21; De Officiis 1.12.38; Calpurnius Flaccus, Declamationes 3; Plutarchus,
Marius 11.9; 12.2; Florus 1.38.5; 1.38.13; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.2; Orosius, Historiarum
adversum paganos 5.16.1; 5.16.7 en tevens Callies 1971, 345; Timpe 1994, 29; 46; Heitz 2009a, 47.
93 Cicero, De provincibus consularibus 13.32.
94 Cicero, De officiis 1.12.38; zie ook Tusculanae disputationes 2.26.65.
95 Cicero, In Catilinam 4.21.
96 Plinius, Naturalis historia 16.132.
97 [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4.
98 Plutarchus, Marius 11.9.
99 Idem 16.2.
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Rome waren getrokken zou de crisis groot zijn geweest.” In plaats daarvan werd de
aanvalskracht van de Cimbri getemperd doordat zij zich in Venetia tegoed hadden
gedaan aan de geneugten des levens.100 Rond dezelfde tijd spreekt de retoricus Calpurnius Flaccus van de “bedreiging van de Cimbri (Cimbri minabantur)”101 en merkt de
taalgeleerde Aulus Gellius de oorlog met de Cimbri kort maar krachtig aan als “een
uiterst moeizame periode voor de Republiek (difficillimis reipublicae temporibus).”102 In
de late oudheid, vele eeuwen na de betreffende gebeurtenissen, herhaalt Orosius het
voornemen van de coalitie van Gallische en Germaanse stammen om het Romeinse
Rijk te vernietigen en omschrijft hij de nederlagen bij Arausio als “zowel een schande
als een gevaar voor de Romeinse naam,”103 om enkele regels verder niet slechts het
grote verdriet (luctus) in Rome te benoemen na deze schande, maar eveneens de angst
(metus) “dat de Cimbri zonder belemmering de Alpen konden oversteken en Italië verwoesten.”104 Eutropius tenslotte heeft het over “de grote angst in Rome (timor Romae
grandis fuit), haast nog groter dan voor Hannibal ten tijde van de Punische Oorlog.”105

1.4 Conclusie
Blikken we aan het eind van dit hoofdstuk terug op de antieke overlevering met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, dan overheerst een beeld van
een serie horrendous events, gebeurtenissen die zoals gezegd diepe sporen nalaten op
het collectieve bewustzijn en de collectieve herinneringen van een groep of samenleving. De antieke teksten geven een weerspiegeling van een Romeinse samenleving die
zich overrompeld voelde door een plotseling en van buitenaf opdoemende vijand en
de nederlagen die door deze vijand werden toegebracht beïnvloedden het Romeinse
collectieve geheugen in hevige mate – een weergave waarin we Sztompka’s voorwaarden voor een collectief trauma herkennen.
In de antieke teksten – in het bijzonder die met betrekking tot de nederlagen tegen
de Tigurini en die bij Arausio – ligt tevens een sterk accent op het leed onder de soldaten, de immense aantallen slachtoffers, maar ook het leed en de angst die de nederlagen opriepen onder de bevolking van het Italisch schiereiland en in Rome. Daarnaast
wordt het Romeinse militaire falen enkele malen in verband gebracht met de dreigende ondergang van de Romeinse staat in zijn geheel – met name in de overlevering
omtrent Arausio. Het lijkt voor antieke geschiedschrijvers daarnaast evident dat het
leed dat Rome berokkend werd in de eerste plaats werd veroorzaakt door een nagenoeg onbekende barbaarse overmacht, hoewel ook het falen van de senatoriale bovenlaag in haar rol als legeraanvoerder wordt opgevoerd ter verklaring van de vijf opeenvolgende nederlagen.
Hoe accuraat de antieke geschiedschrijving is in haar registratie van de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones valt moeilijk te bepalen. We kunnen hooguit vaststellen
dat de gebezigde thematiek in overeenstemming lijkt met Alexanders kwalificatie van
Florus 1.38.5; 1.38.13.
Calpurnius Flaccus, Declamationes 3.
102 Aulus Gellius, Noctes Atticae 16.10.14.
103 Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.1-2.
104 Idem 5.16.7.
105 Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.2.
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een master narrative, een uniforme weergave van de werkelijkheid waarin de aard van
het trauma en de slachtoffers, maar ook de invloed van het trauma op de gemeenschap
als geheel uitgekristalliseerd zijn. Aangezien collectieve angsten en emoties doorgaans
een grote rol spelen bij de totstandkoming van een master narrative kan er in de antieke
overlevering sprake zijn van een vervormde weergave van de werkelijke gebeurtenissen.
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2
Cimbrumque furentum… furoris Teutonici:
de aanstichters van het trauma

Dat er door de dichter Lucanus (39-65 n.C.) in zijn epos Pharsalia ongeveer anderhalve
eeuw na de betreffende gebeurtenissen wordt gesproken over de “stortvloed van Cimbri (…) en de razernij van Teutones (Cimbrumque furentum… furoris Teutonici)” suggereert dat de Germaanse invasie haar sporen had nagelaten op het Romeinse collectieve
geheugen.1
Zoals we in de inleiding van dit proefschrift zagen stelt de Poolse socioloog
Sztompka dat een collectief trauma op een speciale manier wordt gedefinieerd, geïnterpreteerd, geframed of naverteld. De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde antieke
literaire conventie ten aanzien van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones toont aan
dat deze in latere tijden niet werden beschouwd als kleinschalige incidenten, maar als
horrendous events, ware militaire rampen die de Romeinse samenleving in rep en roer
hadden gebracht.
Op basis van antieke overleveringen rijst het vermoeden dat er in de loop van de
traumatische oorlogen tegen de Cimbri en Teutones een master narrative in omloop is
geraakt waarin een sterk accent werd gelegd op de aard van de pijn, de aard van de
slachtoffers en de relatie tussen de slachtoffers en de samenleving in haar geheel. Buiten gemeenschappelijke overeenstemming over deze drie aspecten bestaat er in een
master narrative geen twijfel over de identiteit van de antagonist en diens aandeel in de
horrendous event. De veroorzaker van het trauma vormt dus een belangrijk vierde element in een master narrative. Derhalve wordt in dit hoofdstuk onderzocht op welke
wijze de antieke bronnen de Cimbri en Teutones hebben geportretteerd. In welke mate
determineerden de traumatische ervaringen tussen 113 en 101 v.C. het negatieve
imago dat beide volkeren in de antieke literaire traditie kregen opgelegd en in hoeverre sloot dit imago aan bij het bestaande beeld van noordelijke barbaren in de antieke
wereld?

2.1 Barbaarse archetypen en otherness
In het geval van collectieve trauma’s zoekt een gemeenschap naar aanvaardbare antwoorden op de vraag hoe het kon gebeuren dat het onheil haar trof, om zodoende het

1

Lucanus, Pharsalia 1.254-255; Callies 1971, 344-345.
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risico op langdurige maatschappelijke ontwrichting af te wenden.2 In zijn algemeenheid geldt dat negatieve kwalificaties van vreemde volkeren vooral gemeengoed worden in tijden van militaire nederlagen, wanneer naast collectieve gevoelens van rouw,
verdriet en schaamte ook gevoelens van woede en wraak de kop opsteken.3 Slechts
door in dergelijke situaties de verschillen te benadrukken tussen de tegenstander en
de eigen cultuur en door het accentueren van de negatieve eigenschappen van de vijand kan een dergelijk verlies verklaard worden.
Uit de vertroebelde herinneringen aan traumatische militaire nederlagen kunnen
op termijn sterk gekleurde orale en schriftelijke overleveringen ontstaan, waarin de
vijand wordt gevat in stereotypische vijandbeelden. Het benadrukken van het wezenlijk anders-zijn van groepen waartoe wij niet zelf behoren door het sterk benadrukken
van het afwijkende, het bizarre en het exotische van de andere partij wordt in de sociale wetenschappen aangeduid met de term othering.4 Dit concept kan in het geval van
een traumatische nederlaag in een oorlog tegen een externe vijand fungeren als een
coping strategy, de door Sztompka omschreven wijze waarop een groep of samenleving
met een traumatische situatie tracht om te gaan, bijvoorbeeld door deze te neutraliseren.5 Door de sterkte en de extreme aard van de tegenstander te benadrukken (of te
hyperboliseren) wordt immers een verklaring aangedragen die de schande voor de
groep draaglijker kan maken.
In de antieke wereld lijken vijandbeelden bijzonder hardnekkig te zijn geweest en
van generatie op generatie te zijn doorgegeven. In dat opzicht kunnen ze beschouwd
worden als culturele herinneringen die gevangen in woord (etnografische en historische geschriften, redevoeringen, toneelstukken) en beeld (munten, overwinningsmonumenten, sculpturen) een sterk versimpeld beeld van de ‘ander’ weergeven, waarin
nog slechts wordt verwezen naar algemene fysieke kenmerken, uitheemse gewoonten
en opvallende eigenschappen van een bepaalde groep. Op gezette tijden, vooral op
momenten dat er sprake is van nieuwe dreiging, kunnen vijandbeelden worden gereactiveerd binnen het communicatieve geheugen van een samenleving.6 Traditionele
vijandbeelden zullen in de nasleep van een geleden nederlaag ondanks hun vaak ongefundeerde karakter in de regel door grote delen van de samenleving worden herkend en geaccepteerd – en juist daarom zijn ze zo geschikt als verklaringsmechanismen.
Romeinse beschrijvingen van barbaarse volkeren berustten zelden op persoonlijke
observaties, maar waren doorgaans gebaseerd op oudere, Griekse etnografische tradities. De stereotyperingen die vanaf de vierde eeuw v.C. door Griekse auteurs van bar-

Frijhoff 2011, 12-13.
Zie bijv. Hutchison/Bleiker 2015, 213.
4 Fundamenteel voor dit concept is Said 1978. Zie voor othering en otherness tevens Mitchell Miller
2008, 588–591; Jensen 2018, 17-19. Voor otherness in de oude wereld zie o.a. Hartog 1988; Hall 1989; Hall
2002; Gruen 2011; Syed 2005, 360-371.
5 Dit soort reacties, “hiding, explaining away, rationalizing, or in other ways domesticating or neutralizing the occurences,” (Sztompka 2000, 461) zijn voorbeelden van preventive coping with trauma en als
zodanig primaire reacties bij collectieve trauma’s.
6 Ferris 2000, 1. Over vooroordelen en xenofobie in het oude Rome zie Haarhoff 1939, 189-221; Balsdon
1979, 30-76; Isaac 2004, m.n. 225-247; Gruen 2011, m.n. 115-220; Gruen, ed. 2011, m.n. 185-271.
6 Zie hiervoor Woolf 2011a, 89-117; 2011b, 255-271.
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baarse others werden geconstrueerd werden door hun Romeinse navolgers niet of nauwelijks ontzenuwd of bijgesteld, waardoor ze, door een gebrek aan autopsie, objectieve nieuwsgaring of gezond verstand bleven rondzingen.7 Reeds in de vroegste verslagen van de Romeinse confrontaties tegen Kelten, die zich afspeelden in de derde
eeuw v.C., worden Keltische stammen door mediterrane auteurs nadrukkelijk gebarbariseerd, om hun gevaar voor Rome te accentueren.8 Ondanks hun inlijving door
Rome en hun absorptie van de superieur geachte mediterrane cultuur blijft het beeld
van Kelten, evenals dat van de Britten en Germanen, vanaf de eerste confrontaties met
Rome tot in de late oudheid opvallend consistent – de enorme hoeveelheid nieuwe
informatie die in de loop der eeuwen over deze volkeren bekend moet zijn geworden
ten spijt.9
Dezelfde onwrikbaarheid van antieke vijandbeelden zien we in het geval van de
Cimbri en Teutones, wier reputatie vanaf het eerste moment dat de zij de superioriteit
van de Romeinse legioenen op de proef stelden moet zijn gevestigd. Al na de eerste
traumatische nederlaag in 113 v.C. lijkt er een beeld in omloop te zijn geraakt van een
snelle, omvangrijke invasie van wilde en reusachtige barbaren die met hun inval de
incompetentie van verschillende Romeinse legerleiders hadden blootgelegd. Noreia,
Arausio, maar ook Aquae Sextiae en Vercellae werden antieke herinneringsplaatsen,10
die additionele bouwstenen vormden voor de primordiale, reeds in de oudheid diep
gewortelde migration theory (ook wel Wandermotiv) met betrekking tot Germaanse volkeren11 – het beeld van op drift geslagen noordelijke stammen die een voortdurende
bedreiging vormden voor het zuiden – en voor het stereotype beeld van de roofzuchtige, woeste Germaan.
Vanaf de tijd van Marius namen de Cimbri en Teutones de rol van de Kelten over
als de archetypische agressor van Rome, maar hun barbaarse eigenschappen waren in
hoofdlijnen een echo van vijanden uit een verder verleden.12 Hun rechtstreekse en
traumatiserende confrontaties met Rome hadden als gevolg dat antieke geschiedschrijvers de meest noordelijke bewoners van Europa niet langer konden afdoen als
(pseudo)mythologische volkeren, zoals verre volkeren in Griekse geschriften veelal
werden gepresenteerd.13 Ze leidden er echter eveneens toe dat persoonlijke ervaringen
van tijdgenoten nauwelijks objectieve verslaggeving opleverde. In tegendeel, veel
nieuwe kennis over de Cimbri en Teutones werd gepresenteerd binnen de bestaande,

Heitz 2009a, 55.
Woolf 2011a, 22-23: “…conflict heightened the sense of difference (23).” Zie voor het antieke beeld van
de Kelten in het bijzonder Kremer 1994; Jensen 2018, 135-138.
9 Zie hiervoor Woolf 2011a, 89-117; 2011b, 255-271.
10 Soms in de letterlijke zin. Malitz (1983, 199) neemt op basis van FGH 87 F113 (ed. Jacoby) aan dat
Posidonius het slagveld van Aquae Sextiae heeft bezocht. Slagveldtoerisme lijkt in de oudheid geen
ongewoon verschijnsel te zijn geweest. Zie bijv. Plutarchus, Otho 14.1, waarin de schrijver het slagveld
bij Betriacum aandoet tezamen met zijn vriend L. Mestrius Florus, de plaats waar in 69 n.C. werd gevochten tussen de troepen van Otho en Vitellius om de opvolging van Nero. Zie hiervoor tevens Russell
1973, 7-8. Zie voor de slagvelden van Aquae Sextiae en Vercellae bijv. Evans 2013, 125-158.
11 Champion 1985, 16-17. Voor de migration theory met betrekking tot Germaanse volkeren zie Burns
2003, 86-87; Goffart 2006, 1-22, 105-118. Voor het probleem van de traceerbaarheid van migratie in archeologisch onderzoek zie Burmeister 2000, 539-567.
12 Callies 1971, 343; Timpe 1994, 59; Günnewig 1998, 30; Burns 2003, 65-66; Heitz 2009a, 49.
13 Vasaly 1993, 136; Keyser 2011, 37-70.
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niet van stereotyperingen gespeende intellectuele context van de mediterrane wereld.14 Vooral de nederlaag bij Arausio (105 v.C.), de eerste slag tegen de Cimbri en
Teutones die op Romeins territorium werd uitgevochten, lijkt diepe sporen te hebben
nagelaten in het Romeinse collectieve geheugen, in de vorm van met angst doorspekte
memoria.15
Burns komt tot de slotsom dat van alle volkeren die met de Cimbri en Teutones
waren geconfronteerd er geen zo’n grote transformatie had ondergaan als de Romeinen, al was het maar omdat de noodmaatregelen die genomen waren om de barbaarse
opmars te stuiten – resulterend in Marius’ uitzonderlijke commando tegen de Germanen – de politieke machtsbalans in Rome voorgoed hadden verstoord. Maar bovenal
was de blik van Rome vanaf dat moment gericht op het noordwesten van Europa,
waar de contacten met de Germanen op termijn zouden leiden tot een herdefiniëring
van het antieke barbarenbegrip en een revaluatie van de etnografische en geografische
situatie van Noordwest-Europa.16 De beschrijvingen van de tochten van de Cimbri en
Teutones zouden een belangrijke rol gaan spelen in de constructie van de Romeinse
kijk op alle noordelijke volkeren.17 De ontzagwekkende reputatie van de Cimbri en
Teutones lijkt model te hebben gestaan voor de meeste Germaanse stammen woonachtig aan de overzijde van de Rijn en staat daarmee aan de basis van het historische
standaardthema van de problematische Romeins-Germaanse relaties en het doorgaans
vijandig gezinde clichébeeld van dé Germaan die gedurende de gehele klassieke oudheid zouden blijven bestaan.18
Het was vooral aan de overzijde van de Rijn, ver verwijderd van de Grieks-Romeinse wereld, dat iedere vorm van beschaving leek te ontbreken.19 Hoewel de
Griekse geograaf Strabo, werkzaam gedurende de augusteïsche en vroeg-tiberische
tijd – een periode waarin de Germanen als gevolg van een aantal nieuwe confrontaties
onder Caesar nadrukkelijker op de voorgrond waren getreden – zich reeds bewust was
dat veel van wat er vóór zijn tijd over de Cimbri en Teutones was geschreven onjuist
of onwaarschijnlijk was, bleef hun afschuwwekkende imago onverminderd intact.20
Burns 2003, 119.
Flower (2010, 107) merkt over Arausio op: “The massive defeat of the Romans at Arausio in 105 was
by far the largest since Cannae, the biggest loss of the Second Punic War, and portended an imminent
invasion of Italy.” Zie ook Dyson 1992, 58-59; Heitz 2009a, 49; Linke 2012, 72; Santangelo 2016, 42. Arausio past in dat kader binnen het historiografische genre van Schlachtenmythen, dat de soms manipulatieve invloed van veldslagen op het collectieve geheugen. Zie hiervoor Krumeich/Brandt, eds. 2004;
Wheeler 2011, 53-104. Over antieke slagvelden als herinneringsplaatsen zie Beck 2006, 204-218 (m.b.t.
Cannae); Zahrnt 2010, 114-127 (m.b.t. Marathon); Clark 2014, 32 (algemeen).
16 Burns 2003, 87 en tevens Timpe 2008, 200. Zie Flower 2010, 97-114 voor de wijze waarop externe dreiging, waaronder de Cimbri en Teutones, invloed uitoefende op de interne politieke situatie in Rome
gedurende de late Republiek.
17 Wells 2001, 110.
18 Fundamenteel is Norden 1975, 103-104; 431 (oorspronkelijke druk 1920). Zie tevens Koutroubas 1972,
126-127; Burns 2003, 38; Pohl 2004, 11-12. Voor de Romeinse houding jegens vreemde volkeren in het
algemeen zie Saddington 1961, 90-102; Sherwin-White 1967; Balsdon 1979; Isaac 2004; voor stereotyperingen van de Germanen en het antieke Germanenbeeld zie Sherwin-White 1967, 1-61; Lund 1990, 6075; Trzaska-Richter 1991; Timpe 1995; Günnewig 1998, 29-179 en 2009, 30-34; Isaac 2004, 427-439; Wolters 2009, 83-88; Gruen 2011, 159-178; Krebs 2011b, 202-221; Demandt 2012, 59-69.
19 Balsdon 1979, 64; Radnoti-Alföldi 1994, 189-195; Wells 2001, 115; Boatwright 2012, 34-35.
20 Strabo 7.2.1-2; Woolf 2011a, 76-77. Plutarchus (Marius 11.7) merkt, nadat hij eerst diverse mogelijkheden heeft opgevoerd als oorspronkelijke woongebieden van de Cimbri en Teutones, op dat dit alles
14
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2.2 De canon van barbaarsheid (i)
Uit de antieke geschiedschrijving, de ‘literaire voorraadkamer’ van de culturele herinnering, komen bij herhaling vijf hoofdaspecten van de Cimbri en Teutones naar voren:
hun onbekende afkomst, hun afschuwwekkende en ongeciviliseerde imago, de immense aantallen waarmee zij plachten op te doemen, de ongekende snelheid waarmee
zij in de richting van Gallië en Italië waren opgerukt en hun meer dan gemiddelde
lichaamskracht- en grootte.21 Door deze stereotyperingen in een chronologische context te beschouwen kan zicht worden verkregen op de persistentie ervan.
2.2.1 De onbestemde herkomst van de Cimbri en Teutones
Een belangrijke reden waarom de Cimbri en Teutones in de antieke overlevering als
buitengewoon gevaarlijke tegenstanders worden bestempeld hangt samen met het feit
dat zij afkomstig waren uit nog volledig onbekende delen van barbaars Europa. Hun
‘aanval op Rome’ was – om met de terminologie van Sztompka te spreken (zie de inleiding 2.1) – letterlijk een aanval van buitenaf.22
De moderne geschiedschrijving stelt de consensus dat de Cimbri oorspronkelijk de
westelijke delen van Jutland bewoonden. In het Romeinse wereldbeeld was dit welhaast de uiterste rand van de aarde.23 Volgens twee Griekse schrijvers, Ephorus en
Cleitarchus, waren zij vanwege een hevige vloedgolf rond 120 v.C. gedwongen hun
stamgebieden te verlaten. Volgens Cleitarchus werd de ruiterij van de Cimbri bij haar
vlucht bijna afgesneden door het snel wassende water.24 Posidonius zou deze verklaring overigens hebben afgewezen als incorrect en onwaarschijnlijk (
meer gebaseerd is “op speculatie dan op degelijk historisch onderzoek (
).” Eenzelfde kritische houding zien we bij Plinius (Naturalis historia
5.12), die met betrekking tot de in zijn tijd beschikbare kennis over Afrika schrijft dat veel ervan is vergaard door hoogwaardigheidsbekleders – legeraanvoerders en bestuurders – die in hun hang naar luxe
weinig genegen waren om in naam der wetenschap de waarheid boven tafel te krijgen. In plaats daarvan verzinnen ze maar wat, om hun onwetendheid te maskeren. Zie voor deze passage ook Woolf
2011a, 9.
21 Zie voor een algemeen overzicht van het antieke beeld van de Cimbri en Teutones Trzaska-Richter
1991, 48-79; Günnewig 1998, 29-42. De uitdrukking ‘literaire voorraadkamer’ is ontleend aan Aulus Gellius (Noctes Atticae, praef. 2: litterarum penus recondebam), een auteur wiens werk wordt beschouwd als
een belangrijke bron voor de Romeinse herinneringscultuur, waarvoor Heusch 2011.
22 Sztompka 2000, 452: “perceived as imposed, exogenous, coming from the outside, as something to
which we ourselves have not contributed, or if we did, then only unwittingly (we ‘suffer’ traumas, traumas ‘occur to us’, we ‘encounter’ traumas).” Zie tevens Santangelo 2016, 42-43.
23 Voor de Cimbri zie Timpe 1994, 23-60; Dietz 1997, 1203-1205; Neumann/Grünewald/Martens 2000,
493-504; voor hun herkomst Melin 1960, m.n. 70-76. Melin noemt het sinds de twaalfde eeuw geattesteerde Himbersyssel (Himmerland = Kimbernland) in het noordwesten van Denemarken als meest serieuze optie. Feist (1948, 9-12) meent dat de Cimbri afkomstig zijn uit Midden-Duitsland, niet ver verwijderd van de gebieden van de Boii, maar ziet hen ten onrechte als een Keltische stam. Zie verder Wells
1972, 16; Demougeot 1978, 920-921; Kidd 1988, 924-925; Timpe 1994, 33-35; Pohl 2004, 89; Johne 2006,
47-48; Bleckmann 2009, 56-58; Cooley 2009, 223-224; Randsborg 2015, 23-37. Antieke bronnen voor de
woongebieden van de Cimbri zijn Res Gestae Divi Augusti 26.4; Strabo 7.2.4; Pomponius Mela 3.31-32;
Plinius, Naturalis historia 2.167; 4.96; 4.99; Tacitus, Germania 37.1; [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4; Plutarchus, Marius 11.2-7; Justinus 38.4.15; Hiëronymus, Epistulae 123.7.3.
24 Strabo 7.2.1 = FGH 70 F132 (Ephorus); FGH 137 F26 (Cleitarchus). Zie tevens Romm 1992, 144; Timpe
1994, 33.
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); in plaats daarvan karakteriseert hij de Cimbri als een van nature roofzuchtig
en rondtrekkend (
) volk, wat volgens deze grote geleerde de
belangrijkste oorzaak voor hun opmars moet zijn geweest, een lezing die door Strabo
– bij wie het fragment is overgeleverd – overtuigend wordt geacht. De roofzucht van
de Cimbri had hen volgens Posidonius in het verleden zover gebracht als het Meer van
Maeotis (de Zee van Azov, het noordoostelijk deel van de Zwarte Zee). De Cimmerische Bosporus (de Straat van Kertsj) zou volgens de geleerde naar hen genoemd zijn.25
Op hun meest recente tocht naar het zuiden sloten zich deze maal ook de Teutones
aan.26 Over de exacte etnische samenstelling van het gezelschap bestond in de oudheid
geen overeenstemming. Sommige antieke bronnen maken eveneens melding van de
Ambrones te midden van het barbaarse gezelschap, andere noemen expliciet de
Tigurini.27 Aangezien de meeste auteurs uit de oudheid alleen de Cimbri noemen als
tegenstanders van Rome mogen we ervan uitgaan dat zij het grootste onderdeel hebben gevormd van de barbaarse ‘migratiegolf’.28
Het noorden van Europa en zijn bewoners was voor de Grieken en Romeinen lange
tijd een blinde vlek.29 Tot aan Hannibals invasie van het Italisch schiereiland reikte het
blikveld van de antieke wereld niet veel verder dan de Alpen. Van de streken ten
noordwesten daarvan werden de Grieken en Romeinen zich bewust door Polybius’ op
autopsie en ooggetuigenverslagen gebaseerde relaas van de Tweede Punische Oorlog,
geschreven rond het midden van de tweede eeuw v.C. Hierin gaat de historicus tevens
in op de geschiedenis, het land en de cultuur van Gallia Cisalpina, alsmede op de
vroegste confrontaties tussen Rome en de Galliërs, waaraan naast Polybius ook Cato
de Oudere ruime aandacht heeft geschonken in zijn Origines.30 Met de expansie van
het Romeinse Rijk was in de loop van de derde en tweede eeuw v.C. weliswaar het
grootste deel van het Middellandse Zeegebied bekend terrein geworden, maar frequente contacten met Keltische en Germaanse stammen zouden nog ruim een eeuw
Strabo 2.3.6; 7.2.1 = Posidonius F 49.303 en F 272 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F31 (ed. Jacoby); voor
commentaar op deze passages zie Kidd 1988, 258-262; 922-932 . Zie ook Florus 1.38.1-2; Verrius Flaccus,
bij Festus, De significatione verborum 15 (ed. Lindsay) = 17 (ed. Müller) – hier zijn het de Ambrones die
vanwege overstromingen hun woonplaatsen verlaten; Burns 2003, 71-72. Diodorus Siculus spreekt
eveneens over een groep Galliërs (
), Cimmeriërs (
) genaamd, levend aan de grenzen
van Scythia (
). “Hun naam zou later zijn verbasterd tot Cimbri, zoals ze thans worden genoemd (
),” aldus Diodorus (5.32.4). Zie tevens Plutarchus, Marius 11.3-7.
26 De Teutones worden eveneens gesitueerd in Jutland, maar hebben geen toponymische sporen nagelaten in Denemarken. Zie Demougeot 1978, 920-921; Wiegels 2002b, 209-211; Johne 2006, 48.
27 Zie Livius, Periocha 68; Plutarchus, Marius 15.4; 19.2-5; 20.2; Festus, De significatione verborum 15 (ed.
Lindsay) = 17 (ed. Müller); Justinus 38.4.15-16; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.1. De Ambrones zijn wellicht verbonden met het Noord-Friese eiland Amrum in het Duitse deel van de Waddenzee,
dat in de middeleeuwen Ambrun heette. Zie Johne 2006, 48, en voor verdere discussie Kuhn/Wenskus
1973, 252; Demougeot 1978, 920-921 met n. 58 aldaar; Dietz 1996, 581; Neumann/Grünewald/Martens
2000, 495-496. Strabo (7.2.2) noemt de Cimbri en de Tigurini, Florus (1.38.3) de Cimbri, Teutones en
Tigurini. Zie voor deze stamverbanden tevens Sampson 2010, 153-153.
28 Livius, Periocha 63; 65; Strabo 5.1.8; Asconius, Pro Cornelio 68; Tacitus, Germania 37.2. Appianus noemt
alleen de Teutones (Celtica 4.13), Julius Obsequens noemt beide volkeren (De prodigiis 38); Eutropius
(Breviarium ad urbe condita 5.1.3) spreekt in eerste instantie over de “bellum contra Cimbros et Teutones,”
onmiddellijk daarop echter slechts van een “bellum Cimbricum.”
29 Herodotus 3.115.1; Polybius 3.38.3; Williams 2001, 22-35; Johne 2006, 25-38, 40.
30 Polybius 2.14-36; 3.48.12; Timpe 1989, 307-389; Kremer/Urban 1993, 16-18; Kremer 1994, 264-265;
Nenninger 2001, 87; Williams 2001, 48-66; 68-99; Isaac 2004, 410-411.
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op zich laten wachten. Vanaf dat moment groeide echter de belangstelling voor de
volkeren in het noorden, hoewel er vrijwel steeds met een zekere neerbuigendheid
over hen werd geschreven.
Eén van de speerpunten van de antieke etnografie was om volkeren waarover de
Grieken en Romeinen zich superieur waanden onder te brengen in verschillende systemen van classificatie. Vanzelfsprekend waren dit gekunstelde constructies, gebaseerd op een eigen, mediterrane wereldvisie en ideeën omtrent de kosmos, waarin volgens verscheidene antieke wetenschappers een duidelijke ordening waarneembaar
was.31 Zo vonden barbaarse volkeren een plaats in mythologische genealogieën die de
etnische verwantschap tussen volkeren verklaarden – bijvoorbeeld als gevolg van migraties of huwelijken tussen mythologische figuren – maar evengoed deelden mediterrane schrijvers de aarde op in klimaatzones en in zones die onder invloed stonden
van bepaalde sterrenconstellaties die ten grondslag lagen aan verschillen in temperament en lichaamskracht.32 Ook werden de inheemse volkeren van Noordwest-Europa
bij voorkeur ingedeeld in duidelijk afgebakende groepen, stammen genaamd, die
doorgaans werden beschouwd als statische verbanden met een eenvoudige sociaaleconomische structuur.33
Deze pogingen tot ‘etnisch rubriceren’ boden geen bevredigende oplossing voor de
uitermate complexe etnische en culturele situatie in het noorden van Europa, zodat
bijvoorbeeld de verwantschap – of juist het onderscheid – tussen Kelten (
,
,
of
in de Griekse, Celtae, Galli of Galatae in de Latijnse bronnen)
en Germanen (
, Germani) onopgehelderd bleef.34

Voor conceptuele opvattingen binnen de antieke etnografische zie Timpe 1999, 22-40. Voor het categoriseren zie tevens Wells 1999, 32; 2001, 30. Feitelijk hebben de Grieken dit categoriseren van vreemde
volkeren ingezet in de zesde en vijfde eeuw v.C., toen zij zich bewust werden van het bestaan van nietGriekse volkeren in Europa, waarvoor Freeman 1996, 11-48; Hartog 2001, 79-106. Voor het rijzende
Griekse zelfbewustzijn en vroege Griekse opvattingen over etniciteit zie Hall 1989; Cartledge 1993, 3662; Coleman 1997, 175-220; Hall 2002, 172-228. Antieke opvattingen ten aanzien van de kosmos worden
behandeld door Wright 1995.
32 Woolf 2011a, 38-44 (genealogische mythes); 44-49 (klimaatzones); 49-51 (astrologie).
33 Wells 1999, 32.
34 Jensen 2018, 132. Vier Griekse schrijvers kunnen hier als voorbeeld dienen: Diodorus Siculus, die voor
zijn beschrijvingen van de Kelten veel ontleende aan Posidonius, schrijft: “De volkeren die wonen in de
gebieden ten noorden van Massalia, die leven op de Alpenhellingen en aan deze zijde van de Pyreneeën,
worden
genoemd, daar waar de volkeren die het land bewonen boven
– in de gebieden
die zich uitstrekken naar het noorden (…) tot zover als Scythia – bekend staan als
. De Romeinen daarentegen scharen al deze volkeren onder dezelfde naam,
(5.32.1).” Strabo (4.1.14) beschouwt Germanië als een onderdeel van de Keltische wereld; de Romeinen hadden de Germanen volgens hem toepasselijk “de naam Germani toebedeeld, waarmee ze wilden aangeven dat zij echte
waren, want in de Latijnse taal betekent Germanus ‘echt’ (
)” (7.1.2). Dionysius Halicarnassus (14.1.2-3) noemt de inwoners van Gallië
, maar gebruikt de term
om het gebied zelf of de Romeinse provincie Gallië aan te duiden. Ook hij ziet
Germanië als een onderdeel van de Keltische wereld. De Usipetes en de Tencteri, zonder twijfel Germaanse stammen, worden door Cassius Dio (39.47.1)
genoemd. Dio gebruikt het woord
vrijwel nergens: Germanen worden door hem in zijn beschrijving van Caesars campagnes
genoemd en het gebied van de Germanen
. Dat geldt eveneens voor latere episodes in
zijn geschiedwerk. Zo meldt hij dat de festiviteiten die Octavianus in 29 v.C. organiseerde mede in het
teken stonden van zijn overwinningen op “enkele Galaten en Kelten,” waarmee hij feitelijk Germanen
en Galliërs bedoelt (51.21.5). Wanneer hij de naam
gebruikt is het slechts als geografische
31
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De Cimbri en Teutones waren letterlijk outsiders voor de Romeinen, afkomstig uit
ver weggelegen, wilde streken aan de randen van de aarde.35 Dit wordt treffend verwoord in een retorische vingeroefening toegeschreven aan Quintilianus, waarin de
woongebieden van de Cimbri en Teutones worden omschreven als gelegen aan “de
meest verafgelegen kusten van de oceaan (ex ultimo litore oceani),” een deel van de wereld dat “vanwege de koude afgezonderd is.”36 In de vierde eeuw benadrukt Ammianus Marcellinus nog altijd de plotselinge aanvallen van de beide volkeren “vanuit afgelegen gebieden aan de oceaan (ex abditis oceani partibus).”37
Over hun herkomst en etniciteit bestond in de oudheid vrijwel geen overeenstemming.38 Posidonius rekende de Cimbri tot de Kelten; de Germanen beschouwde hij
vrijwel zeker nog niet als een zelfstandige etnische groepering, maar als een uiterst
onbeschaafd, aan de oevers van de Rijn woonachtig segment van de Kelten.39 Derhalve
werden de Cimbri en Teutones tot aan de Gallische oorlogen door Romeinse schrijvers
als Cicero en Sallustius onder de Galliërs geschaard.40
Het was Caesar die de Cimbri en Teutones als eerste een Germaanse etniciteit toedichtte. Misschien dat Caesar – de neef van Marius – hierbij gebruik heeft gemaakt van
informatie uit de eerste hand.41 Deze visie was echter zeker geen gemeengoed in de
antieke wereld. Wanneer Plutarchus (circa 46-circa 120 n.C.) ongeveer anderhalve
eeuw later de opmars van de Cimbri schetst geeft hij aan dat niemand precies lijkt te
weten waar zij eigenlijk vandaan kwamen:
“Wegens het gebrek aan contact tussen hen en andere volkeren en het enorme
gebied waar zij doorheen getrokken waren, wist men niet, wat voor soort mensen
het waren of waar ze vandaan waren gekomen, dat ze nu als een donkere wolk
op Gallië en Italië afstormden! De overheersende opvatting was dat het Germaanse volkeren waren, behorend tot die groep die zich tot de Noordelijke Oceaan (
) uitstrekte, gezien de lengte van hun lichaam en de blauwe
kleur van hun ogen en omdat Germanen rovers (
) ‘Cimbri’ (
)
noemen.”42
aanduiding. De bewoners van het land beschouwde hij als Keltisch, zoals blijkt uit de woorden: “Sommige Kelten, Germanen genaamd, hebben alle gebieden van de Belgae bezet tot aan de Rijn, die worden
aangeduid als Gemanië…” (53.12.6). Zie hierover ook Dobesch 1982a, 81; Kidd 1988, 322-326; Günnewig
1998, 25-28; Pohl 2004, 87-89; Riggsby 2006, 51-52; Woolf 2011a, 20.
35 Dobesch 1982a, 84; Burns 2003, 65.
36 [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4. Veelzeggend is hier ook het gebruik van het werkwoord
relego (verbannen): “een volk, met recht door de natuur hierheen verbannen (gens a rerum natura bene
relegata).”
37 Ammianus Marcellinus 31.5.12.
38 Bij Plutarchus, Marius 11.3-7 worden uiteenlopende verklaringen gegeven (zie hieronder). Zie ook
Rives, ed. 1999, 272-273; Heitz 2009a, 44.
39 Walser 1956, 40-44; Malitz 1983, 204-205; Rawson 1985, 259; Kidd 1988, 323; Johne 2006, 54-55.
40 Cicero, De provinciis consularibus 8.19; 13.32; De oratore 2.66.266; Sallustius, Bellum Iugurthinum 114.1;
Callies 1971, 341; Dobesch 1982a, 83 met n. 68 aldaar; Rawson 1985, 259; Johne 2006, 48.
41 Caesar, De bello Gallico 1.33.3-4; vrgl. idem 1.40.5; Dobesch 1982a, 84; Malitz 1983, 204; Rawson 1985,
261; Günnewig 1998, 25. Voor moderne inzichten zie verder o.a. Walser 1956, 37-38 met n. 8 aldaar, 58;
Demougeot 1978, 910-938; Dobesch 1989, 25; Wells 2001, 109; Pohl 2004, 51.
42 Plutarchus, Marius 11.2-3. Zie tevens Diodorus Siculus 5.32.4; Timpe 1994, 34; Günnewig 1998, 29-30;
Evans 2013, 128-129. De karakterisering van de Cimbri als rondtrekkende rovers (
) is vrijwel
zeker van Posidonius (zie Posidonius F72 [ed. Edelstein/Kidd] = FGH 87 F33 [ed. Jacoby] = Strabo 7.2.2);
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Enkele regels verder stelt de biograaf dat de Cimbri volgens sommigen afkomstig waren uit het grensgebied tussen de Kelten in het noordwesten en de Scythen in het
noordoosten, “en dat de volkeren zich van daaruit met elkaar vermengd hebben.”43
Deze
zouden zich vervolgens al vechtend een weg westwaarts hebben
gebaand.
Volgens Plutarchus zijn er echter ook lieden die claimen dat de Cimmeri (Cimbri)
oorspronkelijk een groep door de Scythen verdreven vluchtelingen waren, die via het
Meer van Maeotis tot in Azië zou zijn getrokken. Het meest oorlogszuchtige deel van
dit volk vestigde zich na vele omzwervingen aan de kusten van de noordelijke zee,
van waaruit het uiteindelijk tegen Italië was opgetrokken. Maar, zo erkent Plutarchus,
“al deze verhalen zijn meer gebaseerd op speculatie dan op degelijk historisch onderzoek.”44 Wanneer Plutarchus de wapens van de Cimbri beschrijft lijkt hij zich vooral
te hebben laten inspireren door beschrijvingen van Gallische wapens, wat een sterke
etnische verwantschap suggereert.45
Niet veel later noemt Florus de Cimbri, Teutones en Tigurini “vluchtelingen afkomstig uit de meest afgelegen delen van Gallië (ab extremis Galliae profugi),” terwijl Appianus de Cimbri als
betiteld. De laatste beweert zelfs dat de Cimbri betrokken
zouden zijn geweest bij de plundering van Delphi in 279 v.C. Het is zeer waarschijnlijk
dat Appianus hier de invasie van Griekenland door de Galatae en de invasie van Gallië
door de Cimbri met elkaar verward heeft.46
Tot in de laatantieke tijd bleven de onduidelijkheden ten aanzien van de herkomst
en etniciteit van de Cimbri en Teutones doorgalmen in de literaire overlevering. Zo
lezen we bij Vibius Sequester, de auteur van een rond 400 n.C. samengestelde geografische namenlijst over de Teutones nog altijd: “De Teutones, Galliërs in Europa (Teutones Galli Europae).”47 Orosius (vierde-vijfde eeuw) vermeldt overwegend Keltische
namen voor hun vorsten (Boiorix, Caesorix, Lugius, Claodicus), hoewel dat niet hoeft
te betekenen dat zij ook daadwerkelijk Kelten waren. Cimbrische vorstenzonen kunnen reeds in hun oorspronkelijke woongebieden Keltische namen hebben ontvangen,
als gevolg van de contacten die er van vroeg af aan geweest zijn tussen Germaanse en
Kidd 1988, 929: “All these could have been derived from Posidonius…” Ook volgens de laat-augusteische grammaticus Verrius Flaccus, schrijver van een encyclopedisch woordenboek, zou ‘Cimbri’ tot het
Gallische woord voor rovers te herleiden zijn (Cimbri lingua Gallica latrones dicuntur), geciteerd bij Festus
(De significatione verborum 37 [ed. Lindsay] = 43 [ed. Müller]).
43 Plutarchus, Marius 11.4.
44 Idem 11.7. Zie ook Strabo 11.6.2; Dobesch 1982a, 84; Kidd 1988, 930; Timpe 1994, 29; Dobesch 1995,
53-58; Johne 2006, 48-49; Sonnabend 2007, 91; Timpe 2008, 199-200. Vermeldingen van Cimmeri als bewoners van de meest noordelijke streken van de werelds vinden we reeds bij Homerus (Odyssee 11.1415) en Herodotus (1.6; 1.15-16; 1.103; 4.1).
45 Plutarchus, Marius 25.7 beschrijft de ruiterij van de Cimbri, “met helmen die gesmeed waren in de
vorm van muilen van angstaanjagende wilde beesten en koppen van bijzondere dieren en die, als zij
hen met hun helmbossen vol veren omhoog staken, hen veel langer maakten dan zij waren, terwijl zij
verder gehuld waren in ijzeren harnassen en met hun witte schilden de show stalen. Als steek wapens
beschikte ieder over twee lansen; in de slag gebruikten ze grote, zware zwaarden.” Vrgl. Diodorus Siculus 5.30; Günnewig 1998, 32-33. Voor de wapens en wapenuitrustingen van de Kelten zie Goudineau
1990, 259-271; Ritchie/Ritchie 1995, 37-58, m.n. 43-44 (helmen); 47-51 (schilden); de beïnvloeding van de
Germanen door Kelten op het gebied van bewapening wordt bevestigd door Todd 1987, 142.
46 Florus 1.38.1; Appianus, Illyrica 10.1.4; Timpe 1994, 37; Günnewig 1998, 30.
47 Vibius Sequester, De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus per litteras 357
= GLM 158.26.
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Keltische volkeren. Ook kunnen zuiver Germaanse namen in de loop der jaren zijn
gekeltiseerd.48 Bij Orosius worden de Cimbri, Teutones en Ambrones “Galliërs noch
Germanen” genoemd (Galli Germani) – wellicht in navolging van Livius. In het verdere
verloop van zijn verhaal duidt hij de Cimbri en Teutones simpelweg aan als Galli.49
Hoe onbekender de tegenstander, des te groter de ruimte tot speculatie. Over de
Cimbri en Teutones drongen vanaf het moment dat zij in 113 v.C. het eerste Romeinse
consulaire leger in het stof deden bijten naar alle waarschijnlijkheid alleen maar wilde
verhalen door tot in de Urbs, gebaseerd op roddels en geruchten – een kwalijke bijwerking van een collectieve paniekstemming (zie Hoofdstuk I 4.1). Dat er in het kader van
de onderhandelingen tussen M. Iunius Silanus en de Cimbri en Teutones in 109 v.C.
(zie Hoofdstuk I 1.2.2) Germaanse afgevaardigden naar Rome zouden zijn afgereisd,
zoals sommige moderne geleerden impliceren, lijkt uiterst twijfelachtig.50 Plinius vermeldt weliswaar een twijfelachtige anekdote over een legatus Teutonorum in Rome en
Florus spreekt over legatos in castra Silani, inde ad senatum, maar het is onduidelijk op
welke bron(nen) deze twee auteurs zich hier beroepen.51 Op basis van Periocha 65 lijkt
Livius een mogelijke kandidaat, maar deze vermeldt slechts legatis Cimbrorum, wier
verzoek om land om zich op te vestigen door de senaat werd afgewezen. Uit deze in
samenvatting overgeleverde passage valt niet af te leiden dat de Germaanse gezanten
daadwerkelijk de Urbs bezocht hebben. Het valt aan te nemen dat de aanwezigheid
van een groep noordelijke barbaren in Rome in dit premature stadium van de Romeins-Germaanse contacten duidelijkere sporen zou hebben nagelaten in de Romeinse
geschiedschrijving dan de bovenstaande contradictorische passages – helemaal gelet
op het feit dat het bezoek van buitenlandse gezanten aan Rome met de nodige officiële
plichtplegingen gepaard placht te gaan, beginnend met een officieel verzoek van het
gezantschap om de stad te betreden. Een groep (gewapende) Germanen in de straten
van de stad kan niet anders dan indrukken hebben nagelaten op het collectieve geheugen van de stad.52 Bijna honderdzestig jaar later, in 58 n.C. tijdens de regering van
Nero, baarde een groep Friezen die het moment afwachtten waarop zij hun officiële
opwachting mochten maken bij de keizer veel opzien door hun onaangepaste gedrag,
doordat zij volgens Tacitus tijdens spelen gehouden in het theater van Pompeius zonder uitnodiging tussen de senatoren waren gaan zitten.53 En gedurende het vierkeizerjaar 69 n.C. sprongen de Germaanse auxiliarii van de latere keizer Vitellius eveneens
zeer in het oog, als we opnieuw Tacitus mogen geloven:

Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.20. De naam Boiorix wordt ook genoemd door Plutarchus,
Marius 25.2; Florus, 1.38.18. Zie tevens Melin 1960, 66; Nierhaus 1966, 218, n. 133; Wells 1972, 16, n. 3;
28, n. 3. Zie voor Keltische invloeden op de Germaanse taal en cultuur in de zogenaamde Hallstattperiode (vanaf de zevende eeuw v.C.) en de La Tène-periode (vanaf de vijfde eeuw v.C.) Green 1998, 145163.
49 Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.1.
50 Zie bijv. Affortunati 1994, 108-109; Johne 2006, 43; Heitz 2009a, 57; Sampson 2010, 95.
51 Plinius, Naturalis historia 35.25; Florus 1.38.2-3.
52 Zie voor de invloed van ontmoetingen met Germanen op het bewustzijn van de plebs urbana RadnotiAlföldi 1994, 159-198. Hierin concludeert zij o.a.: “…die Germanen fallen im Straßenbild Roms stets auf
(189).” Voor Germaanse gezantschappen zie Radnoti-Alföldi 1994, 186-187; voor gezantschappen in
Rome in het algemeen zie bijv. Westall 2015, 23-36, voor de officiële ontvangst van gezantschappen 2628; voor bewijs dat gezantschappen soms wapens droegen 29-30.
53 Tacitus, Annales 13.54.3; Radnoti-Alföldi 1994, 187; Westall 2015, 30.
48
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“Niet minder grimmig schouwspel vormden zijzelf. Beestenvellen, kolossale wapens, huiveringwekkend (horrentes). En als ze dan uit onhandigheid de drukte
niet genoeg meden of door een gladde plek of iemand die in de weg liep ten val
kwamen, gingen ze over tot geruzie en weldra zwaaiden er vuisten en zwaarden.”54
Zelfs diep in de eerste eeuw n.C. moet een groep Germanen een markante bezienswaardigheid zijn geweest in het straatbeeld van Rome.
Het ligt wellicht meer voor de hand dat in 109 v.C. Silanus zelf een delegatie naar
Rome heeft gestuurd om de senaat over de actuele situatie te informeren. In een commentaar van de historicus en grammaticus Asconius Pedianus (eerste eeuw n.C.) op
een niet overgeleverde redevoering van Cicero wordt vermeld dat Silanus uiteindelijk
werd aangeklaagd omdat hij niet in opdracht van het Romeinse volk zou hebben gehandeld (iniussu populi). Hieruit lijken we te kunnen opmaken dat Silanus zekere richtlijnen uit Rome moet hebben ontvangen.55 Voor de meeste Romeinen die leefden aan
het eind van de tweede eeuw v.C. moeten de Cimbri en Teutones niets anders dan
imaginaire vijanden zijn geweest.
2.2.2 Indomita feritate
In de Tusculanae disputationes beweert Cicero dat barbaren over het algemeen zeer vurig zijn in het gevecht. Daartegenover staat dat zij nauwelijks een ziekte kunnen doorstaan. Dat geldt volgens Cicero ook voor de Cimbri en de Celtiberiërs, die “juichen in
de strijd, maar jammeren bij een kwaal.”56 Een echo van deze woorden vinden we in
Valerius Maximus’ Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, waarin deze optekent
dat Cimbri en Celtiberiërs weliswaar juichen bij het vooruitzicht “in glorie en geluk”
te sterven in de strijd, “maar als zij ziek zijn klagen (zij) alsof zij omkomen in oneer en
ellende.”57
Toch is het in de regel niet de vermeende zwakte van de Cimbri die wordt benadrukt in de antieke verslagen, tenzij er wordt gesproken over hun afkeer van hitte en
zonlicht en de beteugelende invloed van het milde klimaat op hun temperament.58 In
de meeste teksten ligt de nadruk vooral op de woeste dapperheid en de oorlogszuchtige inborst van de twee volkeren en hun Germaanse en Helvetische bondgenoten.
De vroegst overgeleverde getuigenissen waarin deze eigenschappen naar voren komen dateren uit de eerste eeuw v.C. Afgaande op Diodorus Siculus (circa 90-circa 30
v.C.) zijn de onverschrokkenheid en wildheid van de Cimbri en Teutones in deze periode inmiddels algemeen bekende eigenschappen.59 Ze blijken bovendien garant te
Tacitus, Historiae 2.88. Voor het dragen van wapens onder gezantschappen zie Westall 2015, 29-30
Asconius, Pro Cornelio 80. Zie ook Cicero, In Verrem 2.2.118; Divinatio in Q. Caecilium 67; Diodorus
Siculus 34/35.37; Harris 1979, 246; Dyson 1985, 161; Sampson 2010, 97.
56 Cicero, Tusculanae disputationes 2.26.65.
57 Valerius Maximus 2.6.11.
58 Zie Plutarchus, Marius 26.4-5; Florus 1.38.13; Polyaenus, Strategemata 8.10.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.11; 14. Voor de invloed van het klimaat op de gesteldheid van noordelijke volkeren
zie o.a. Vitruvius, De architectura 6.1.3-4; 6.1.7; 9-10; Lucanus, Pharsalia 3.363-368. Zie tevens Günnewig
1998, 37-38.
59 Diodorus Siculus 5.32.4.
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staan voor irrationeel gedrag: een niet nader genoemde antieke schrijver beweert dat
de Cimbri in hun thuisland regelmatig de wapens opnamen tegen de vloedgolven die
hun kusten teisterden, een anekdote die overigens zou zijn bekritiseerd door Posidonius maar desondanks enige tijd later werd opgetekend door Strabo (7.2.1). 60 Dit bestrijden van de zee is een typisch staaltje van barbaarse
, een soort onstuimige
geestdrift – een eigenschap die binnen de antieke etnografische traditie typerend werd
geacht voor barbaarse volkeren. Reeds Aristoteles merkt op dat de Kelten gewoon zijn
“hun wapens op te nemen en op te rukken tegen de golven,” waarmee deze barbaren
niet zozeer hun moed maar veeleer hun onwetendheid (
) etaleren, zo oordeelt
61
de filosoof.
De macabere rituelen die aan de Cimbri werden toegeschreven pasten eveneens bij
de irrationele aard van barbaarse volkeren. Zo spreekt Strabo over vrouwen die de
Cimbri tijdens hun tochten vergezelden, die plechtige bijeenkomsten bezochten
waarin priesteressen met zwaarden de kelen van krijgsgevangenen doorsneden, het
bloed opvingen in op altaars geplaatste bronzen ketels om daarmee de toekomst te
voorspellen, een anekdote die wel wordt herleid tot Posidonius. Andere priesteressen
“spleten de lichamen open en na bestudering van de ingewanden gaven zij een profetie van overwinning voor hun volk,” aldus de geograaf. Dezelfde vrouwen waren volgens Strabo ook op het strijdtoneel aanwezig om hun mannen aan te sporen met “een
onaards lawaai (
).”62
In de augusteïsche tijd schrijft Livius dat de Cimbri in eerste instantie plunderend
in Illyricum opdoken (populabundi in Illyricum) en dat ze later al het land tussen de
Rhône en de Pyreneeën verwoestten (vastatis).63 De aanvoerder van de Cimbri, Boiorix,
wordt in dit fragment omschreven als een “jeugdige wilde (feroci iuvene).” Tevens accentueert Livius “de buitengewoon gewelddadige stormaanvallen (summa vi oppugnata)” van de Teutones en Ambrones waartegen Marius zich diende te verdedigen.64
Vanaf deze periode constateren diverse auteurs een transformatie die de eens zo
ongetemde Galliërs hebben ondergaan, een herschepping die volgens antieke maatstaven kan worden gekwalificeerd als één van barbarismus naar humanitas – in de ogen
van deze schrijvers een rechtstreeks gevolg van hun onderwerping door Caesar en hun
verdere beteugeling onder Augustus.65 De Cimbri, die uiteindelijk weliswaar eveneens
Posidonius F272 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F31 (ed. Jacoby), becommentarieerd door Kidd 1988,
926-927.
61 Aristoteles, Ethica Eudemia 3.1 1229b 28-29. Aristoteles citeert hier mogelijk een andere auteur, waarvan een soortgelijke reflectie te vinden is in de Ethica Nicomachea (3.7 1115b 26-27). Zie voor tegen de
golven strijdende Kelten tevens Aelianus, Varia historia 12.23 en verder Kidd 1988, 926; Rankin 1996, 5559.
62 Strabo 7.2.3 = Posidonius, FGH 87 F31 (ed. Jacoby). Zie voor deze passage tevens Aldhouse-Green
2001, 83-84, 191; 2010, 213-214; Simek 2006a, 15. Zie voor Germaanse priesteressen Pohl 2004, 76; Tausend 2009, 155-174.
63 Livius, Periocha 67. Hetzelfde middel van bestaan wordt door Festus, De significatione verborum 15 (ed.
Lindsay) = 17 (ed. Müller) geattesteerd voor de Ambrones, “…een Gallisch volk dat vanwege een plotselinge overstroming van de zee zijn woonplaatsen had verloren en daarop begon met roven en plunderen om zichzelf en zijn gezinnen in leven te houden.”
64 Livius, Periocha 68.
65 Zie voor het begrip humanitas Balsdon 1979, 63-65; Storch 1998, 752-754; Woolf 1998, 54-60. Voor de
metamorfose onder de Galliërs zie bijv. Diodorus Siculus 5.31.1, die naast een aantal minder fraaie eigenschappen hun bereidheid om te leren noemt. Volgens Strabo verschilden de Galliërs aanvankelijk
weinig van de Germanen (4.4.2), maar bewerken zij, die eens meer krijgers dan boeren waren, thans
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verslagen waren door Rome, hebben een dergelijke metamorfose op geen enkel moment ondergaan in de antieke literaire overlevering. Zo beweert Valerius Maximus
(eerste eeuw n.C.) dat waar contacten met de mediterrane wereld hebzucht en woekerpraktijken de filosofie hebben gemaakt van de Galliërs, levendigheid en kracht juist
de eigenschappen zijn van de Cimbri en de Celtiberiërs.66 Nog dapperder dan de Germaanse mannen zijn overigens hun vrouwen. Volgens een antieke traditie zouden de
vrouwen van de Teutones bij Marius gesmeekt hebben om te worden uitgeleverd aan
de Vestaalse Maagden, wat hen gevrijwaard zou hebben van verkrachting. Aangezien
Marius hun smeekbedes niet inwilligde beroofden zij zichzelf de volgende nacht van
het leven door ophanging. “De goden zij dank dat zij hun mannen niet een soortgelijke
geestdrift hebben gegeven in de strijd. Want als zij dezelfde moed als hun vrouwen
hadden getoond zouden de tropaea van de Teutoonse overwinning onzeker zijn geweest,” zo oordeelt Valerius Maximus.67
Voor Strabo, wiens omvangrijke Geographica geworteld is in de Griekse etnografische traditie waarin een sterk accent wordt gelegd op het verschil tussen de mediterrane wereld (met name de Helleense) en die van de barbaren, geldt dat de afstand tot
de beschaafde mediterrane wereld bepalend is voor de beschavingsgraad van barbaarse volkeren – een principe dat ook andere antieke auteurs niet vreemd is.68 Bij
Plinius (23-79 n.C.) vinden we hiervan een concreet voorbeeld, in de vorm van de reeds
eerder genoemde anekdote over een Teutoonse gezant (legatus Teutonorum) die volgens Plinius rond 109 v.C. Rome zou hebben bezocht. Toen hem op het Forum gevraagd werd wat een daar opgesteld schilderij van een herder met een staf zou moeten
kosten antwoordde de barbaar dat hij deze kerel niet eens in levende lijve als geschenk
zou willen ontvangen. Deze vertelling, die is opgenomen in een sectie van de Naturalis
historia waarin de toenemende waardering in Rome voor de schilderkunst wordt geschetst, lijkt het bewijs voor Plinius dat de Teutones, die ver verwijderd leven van de
geciviliseerde wereld, geen enkele belangstelling voor de kunsten kunnen opbrengen.69 Het zijn de honden van de Cimbri die volgens Plinius nog de meest menselijke
trekken vertonen, door na de slachtpartij die Marius onder de Cimbri aanrichtte de
achtergebleven woonwagens te verdedigen.70
Rond dezelfde tijd wordt in een aan Quintilianus (circa 35-circa 100) toegeschreven
declamatio de domme moed (stolida viribus), de ongetemde wildheid (indomita feritate)
en de niet minder dierlijke dan onmenselijke aard (nec minus animorum immanitate) van

onderworpen door de Romeinen, hun akkers (4.1.2). Zie tevens idem 4.1.5; 4.1.11-12; 4.3.2; 4.3.5; 4.4.2-3;
Pomponius Mela 3.17-18; Justinus 43.4.1-2; Vasaly 1993, 148-149; Kremer 1994, 266-272; 279-320; Woolf
1998, 53; 77-105; 125; Jensen 2018, 18.
66 Valerius Maximus 2.6.11.
67 Idem 6.1 ext. 3.
68 Zie bijv. Strabo 2.3.7-8; 3.1.6; 3.2.4-15; 17.1.3 met Dueck 2000, 78-79. Ook Caesar hanteert dit principe,
waarvoor Vasaly 1993, 148-149: “For the most part, Caesar’s explanation for the differences in customs
and temperaments among barbarians recalls that of Strabo. The least civilized and most savage tribes
are those farthest from Graeco-Roman trade and settlements (149).” Voor Strabo’s Hellenistische wortels zie Dueck 2000, 31-84, m.n. 75-84. Zie tevens Van der Vliet 1977, 296-310; 2003 261-263; Isaac 2004,
417.
69 Plinius, Naturalis historia 35.25.
70 Idem 8.143.
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de Germanen benadrukt, alsmede hun beestachtige voorkomen (corporum beluis).71 Lucanus typeert de opmars van de Germanen zoals we reeds zagen als “een stortvloed
van Cimbri en razende Teutones (Cimbrumque furentem… furoris Teutonici).” De lange
wapens van de Teutones die Lucanus terloops noteert passen bij de slagkracht die aan
dit barbaarse volk wordt toegeschreven.72
Plutarchus’ levensbeschrijving van Marius is rijk aan details wanneer het gaat om
het woeste, ongeciviliseerde karakter van de Germanen.73 Plutarchus introduceert de
noordelijke barbaren eenvoudigweg als “het gevaar dat Italië vanuit het westen bedreigde,”74 maar in het verdere verloop van zijn Mariusbiografie voegt hij talrijke
kleurrijke details toe om hun negatieve imago te expliciteren. Zo zorgden de energie
en moed van de Cimbri en Teutones ervoor dat “niemand hun weerstand kon bieden
als zij aanstormden, maar iedereen die zij aanvielen als trofee door hen werd meegesleept.” Het gevolg was dat een aantal grote Romeinse legers en hun generaals die
waren gestationeerd om Gallia Transalpina te verdedigen roemloos waren vernietigd.75
Met de in de antieke literatuur veel gebezigde zinsnede “anderen beweren (
)”76 voert Plutarchus één van de talrijke verklaringen op die in de antieke literaire traditie de ronde deden voor de massale exodus van de Cimmeri (Cimbri), volgens welke er een causale relatie bestaat tussen hun ongekende strijdlust en een gebrek
aan zon. Deze relatie past op haar beurt binnen een lange antieke traditie van etnografische geschriften waarin diverse varianten op het thema bestaan dat de aarde is verdeeld in een aantal klimaatzones (
) die bewoond worden door verschillende
77
typen mensen. De fysieke maar ook mentale en sociologische kenmerken van de
noordelijke volkeren zijn een rechtstreeks gevolg van de plaats waar zij wonen en het
klimaat van hun leefgebieden.78 Naar verluidt waren de Cimmeri slechts bannelingen
die waren verjaagd door de Scythen, tot wie zij oorspronkelijk behoorden. Na lange
omzwervingen kwam “het grootste en meest oorlogszuchtige deel van dat volk
(
)” terecht aan de randen van de aarde, waar zij land
in bezit namen “dat grijs en grauw en bosrijk is en nauwelijks zon ziet vanwege de
Quintilianus, Declamationes XIX maiores 3.4; 3.13.
Lucanus, Pharsalia 1.254-255; 6.259.
73 Plutarchus, Marius 11.1-27.5.
74 Idem 11.1.
75 Idem 11.8. Zie tevens Plutarchus, Caesar 18.1.
76 Plutarchus, Marius 11.5.
77 Volgens Posidonius (Strabo 2.2.1 = Posidonius F 49 [ed. Edelstein/Kidd] = FGH 87 F28 [ed. Jacoby])
staat de pre-socratische Parmenides van Elea (De Meteorologicis 2.5) aan de basis deze theorie. Zie ook
Woolf 2011a, 45. Zie voor de antieke klimaattheorie tevens Müller 1972, 137-144; Van Vliet 1977, 145146; Rawson 1985, 250; Trzaska-Richter 1991, 49-52; Vasaly 1993, 133-150; Günnewig 1998, 38; Isaac 2004,
56-109; Johne 2006, 55; Schadee 2008, 163-164 met n. 24 aldaar; Heitz 2009a, 34-40; Woolf 2011a, 44-45.
78 Zie voor de relatie tussen locus en
bijv. Corpus Hippocraticum, De aere aquis locis 12-24 met
Levine 1971, 128-150; Vasaly 1993, 143-145; Hartog 2001, 93-95; Hall 2002, 196-197; Isaac 2004, 60-69 en
verder Aristoteles, Politica 7.1327b.23-27; Vitruvius, De architectura 6.1.3; 6.1.10; Strabo 2.2.1-2.3.8 = Posidonius F49, T46, T49, T76a, T76b, T85 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F28 (ed. Jacoby); 4.4.2; Manilius,
Astronomica 4.791-795; Seneca, De ira 2.15.5; Pomponius Mela 3.33; Plinius, Naturalis historia 2.189; Lucanus, Pharsalia 3.363-368; Ptolemaeus, Tetrabiblos 2.2.5; 2.3.12-15; Florus 1.37.2; Galenus, De temperamentis 2.5.6; Isidorus, Etymolgiae 14.5.25. Zie tevens Günnewig 1998, 34, 37-38; Lund 1990, 35-55; Vasaly
1993, 141-150; Woolf 2011a, 33-35. Krebs (2011b, 202-221) hanteert de term Borealism ter aanduiding van
de specifieke kenmerken van de noordelijke volkeren.
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hoogte en dichtheid van de eikenbomen.”79 Wederom benadrukt Plutarchus hier de
relatie tussen de woonplaats van de Cimbri, het klimaat en de volksaard.
Ook de Teutones en de Ambrones, Germaanse bondgenoten van de Cimbri en Teutones, zijn bij Plutarchus niets meer dan wilde beesten, afschuwelijk om te zien (
), terwijl hun spraakvermogen en geschreeuw niets gemeen heeft met dat van
andere mensen, maar eerder ongewoon en dierlijk is (
).80 Zij
handelen over het algemeen met “onverschrokkenheid en energie (
).”81 Om deze reden gaf Marius zijn manschappen voorafgaand aan de beslissende slag tegen de Teutones de opdracht de barbaarse tegenstander goed te bekijken, niet alleen om hun uitrustingen en bewegingen te bestuderen, maar vooral om te
wennen aan hun angstaanjagende uiterlijk. “Hij meende namelijk dat (…) bij gewenning zelfs echt gevaarlijke zaken hun angstwekkendheid verliezen.”82 Om hun tegenstanders extra angst in te boezemen slaan de Ambrones voorafgaand aan een slag luid
en ritmisch hun wapens tegen elkaar, onderwijl gezamenlijk hun stamnaam scanderend, “een kreet waarmee zij ofwel zichzelf oppeppen of de vijanden vooraf de stuipen
op het lijf jagen.”83
De wijze waarop de Cimbri volgens Plutarchus Italië waren binnengevallen lijkt
typerend voor mensen die afkomstig waren uit de noordelijke delen van de wereld.
Om hun kracht en moed te etaleren beklommen zij de ijsvelden van de Alpenhellingen
zonder kleding, waarbij zij hevige sneeuwstormen trotseerden. Om de bergen af te
dalen gebruikten de barbaren hun brede schilden als sleden om daarmee de diep bevroren kliffen af te glijden.84 Eenmaal aan de andere zijden van de Alpen werden klimatologische omstandigheden de Cimbri uiteindelijk fataal: “Terwijl zij namelijk wel
goed bestand waren tegen de kou,” zo zet Plutarchus uiteen in zijn relaas van de climax bij Vercellae, “raakten zij, opgegroeid als zij waren in donkere, kille streken (…)
in de hitte totaal de kluts kwijt: zij transpireerden enorm (en) ademden zwaar, (…)
omdat de slag inderdaad plaatsvond na de zomerzonnewende… ”85
Niettemin bleven de Cimbri imposante tegenstanders die de Romeinen onder normale omstandigheden grote angst zouden hebben ingeboezemd op het strijdperk bij
Vercellae. Het was volgens Plutarchus dan ook een zegening dat op de dag van de
veldslag een grote stofwolk oprees, zodat de Romeinen niet in staat waren de grote
Plutarchus, Marius 11.5. De karakterisering van de Cimbri als een rondzwervend en rovend volk is
vrijwel zeker terug te voeren tot Posidonius (zie F72 [ed. Edelstein/Kidd] = FGH 87 F33 [ed. Jacoby] =
Strabo 7.2.2). Zie ook Diodorus Siculus 5.32.4; Trzaska-Richter 1991, 50, n. 10.
80 Plutarchus, Marius 15.5; 16.2. Zie ook idem 16.3; 19.7; 20.2. In Sertorius 3.2 wordt deze gedurende de
Slag bij Aquae Sextiae bedreigd door “vele tienduizenden (
),” die onder “gruwelijke
bedreigingen aanvielen (
).”
81 Plutarchus, Marius16.3.
82 Idem 16.2-3; Santangelo 2016, 47-48. Vrgl. een passage uit de militaire verhandeling van de eersteeeuwse Griekse auteur Onasander, waarin deze uitlegt uit hoe de angst van soldaten voor een tegenstander kan worden weggenomen door enkele gevangengenomen vijanden te mishandelen en te beschimpen ten aanzien van het leger, zodat zij gewend raken aan hun uiterlijk en de angst voor het onbekende zal verdwijnen (Strategikos 14.3-4).
83 Plutarchus, Marius 19.3.
84 Idem 23.2-3.
85 Idem 26.4. Hetzelfde overkwam de Teutones bij Aquae Sextiae, aldus Orosius (Historiarum adversum
paganos 5.16.11), die verhaalt hoe de lichamen van de Galliërs bezweken als smeltende sneeuw in de
zon.
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aantallen van hun vijand te zien. Maar bovenal zagen zij daardoor uitsluitend hun
directe tegenstander, “zonder dat zij door de aanblik van te voren al in paniek waren
geraakt.”86
Evenals bij Valerius Maximus onderstrepen meerdere passages bij Plutarchus dat
de Germaanse vrouwen in het gezelschap van de barbarenmeute qua dapperheid een
voorbeeld voor hun mannen waren, wat zich manifesteert in een wonderlijke combinatie van dapperheid en woestheid. Om hun kamp te beschermen tegen de aanvallen
van Marius’ soldaten slaken de vrouwen van de Ambrones ijselijke kreten (
)” en vallen zij de Romeinen aan met hun blote handen, dit alles ondanks hun
verwondingen en met ongekende geestdrift.87 Toen Marius’ soldaten in de eindfase
van de slag bij Vercellae de overgebleven Cimbri uiteindelijk terug wisten te drijven
naar hun kamp werden zij onthaald op een afschuwwekkend schouwspel:
“De vrouwen stonden daar namelijk, in het zwart gekleed, op de wagens en
doodden hun mannen, broers en vaders en, terwijl zij hun kleine kinderen met
hun handen wurgden, wierpen ze hen onder de wielen en poten van de lastdieren, waarna zij zichzelf doodstaken. Het verhaal gaat dat één vrouw, die aan de
top van de disselboom bungelde, haar kinderen, die ze met stroppen aan haar
enkels had gebonden, aan beide kanten had opgehangen.”88
Dergelijke massale zelfdodingen onder barbaren zijn doorgaans niets anders dan antieke literaire constructies die als doel hebben het ‘andere’ van de tegenstander te benadrukken. Ze getuigen niet alleen van de wanhoop onder de vijand maar tevens van
hun dapperheid.89
In het relaas dat Florus (tweede eeuw n.C.) ons heeft nagelaten van de bellum Cimbricum Teutonicum onderstreept deze de onoverwinnelijkheid (invicta) en de woestheid
(rabies) van de Cimbri en Teutones, eigenschappen die bij hen “de plaats innemen van
moed (virtus).”90 In de lijn van dezelfde literaire traditie die Plutarchus volgt registreert
Florus een opvallende transformatie in het karakter van de Cimbri wanneer zij de Alpen zijn overgestoken – een gevolg van de invloed van het warme klimaat op de ‘koudbloedige’ barbaren. Volgens Florus hielden de Cimbri zich geruime tijd op in het noorden van het Italisch schiereiland, wat uiteindelijk hun barbaarse inborst temperde:
Plutarchus, Marius 26.5. In de biografie van Sertorius (3.2) vertelt Plutarchus dat het de soldaten van
Marius moeite kostte hun post niet te verlaten bij het zien van hun Germaanse tegenstanders. In dat
licht valt misschien ook Sertorius’ spionagemissie te bezien die Plutarchus in dezelfde passage beschrijft, die informatie over de aard van de vijand moest opleveren waar Marius’ troepen hun voordeel
mee konden doen.
87 Plutarchus, Marius 19.7. Ook Tacitus, Germania 7.3-4; 8.1 prijst het aandeel van Germaanse vrouwen
in de strijd. Zie hiervoor tevens Bonfante 2011, 18.
88 Plutarchus, Marius 27.2. Niet alleen de Germaanse vrouwen kozen een vrijwillige dood, aldus Plutarchus (Marius 27.3): “de mannen (bonden) bij gebrek aan bomen hun nek aan de horens, anderen aan de
poten van runderen vast en (staken) hen vervolgens met prikstokken, zodat de beesten wegsprongen
en zij werden meegesleurd en, onder de hoeven vertrapt, stierven.”
89 Ferris 2000, 10. Voor Germaanse vrouwen als deelneemsters aan oorlogshandelingen zie Pohl 2004,
76.
90 Florus 1.38.5. In deze passage weerklinken de woorden van de stoïsche filosoof Seneca, die meer dan
een halve eeuw eerder al opmerkte dat de Cimbri en Teutones hun nederlaag tegen Marius vooral te
danken hadden aan het feit dat zij woede voor een deugd hielden (De ira 1.11.2).
86
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“Wanneer zij ogenblikkelijk met hun kwade bedoelingen in de richting van de stad
waren gemarcheerd zou dit een groot verschil hebben gemaakt. Maar in Venetia, een
district waar het Italische klimaat op zijn zachtst is, werd hun kracht aan banden gelegd. Hier verzwakte het nuttigen van brood, gekookt vlees en de zoetheid van wijn
hen nog verder.”91
Ook Florus is een vertolker van de voyante traditie omtrent de Germaanse vrouwen. Met die van de Cimbri, zo beweert Florus, werd een strijd geleverd die niet lichter
was dan tegen hun mannen. Zij zouden vanaf de Germaanse wagenburcht hun Romeinse tegenstanders met bijlen en werpsperen hebben bestookt. Maar nog opvallender dan hun strijd was hun dood, zo gaat Florus verder, om zijn lezers vervolgens de
bekende anekdote op te dissen volgens welke Marius hen niet hun vrijheid en hun
toetreding tot de Vestaalse Maagden had kunnen garanderen, waarna zij “(al hun kinderen) wurgden en verstikten, elkaar dodelijke wonden (toebrachten) of touwen van
hun haren maakten, zich verhangend aan de bomen of de jukken van hun wagens.”92
De satiricus Juvenalis (circa 60-136 n.C.) spreekt slechts kort van “woeste Cimbri
(terribiles Cimbri).”93 Ongeveer in dezelfde periode noteert Festus hoe de Ambrones,
nadat hun woongebieden door overstromingen waren verwoest, zich met “roven en
plunderen (rapines et praedationibus)” in leven hielden: “Daarvan wordt afgeleid,” zo
concludeert de taalkundige, “dat mensen met een slechte levenswandel ‘ambrones’
worden genoemd.”94
In de karakterisering van Polyaenus (tweede eeuw n.C.), de Macedonische auteur
van een aan de keizers Marcus Aurelius en Lucius Verus opgedragen boek over militaire aangelegenheden, lijken alle kwalijke eigenschappen van de barbaren te zijn gecumuleerd:
“Toen de Cimbri en Teutones, volkeren woest in hun gedragingen, van immense
afmeting, met afschuwwekkende aangezichten en sprekend in een taal die nauwelijks menselijk is (
), Italië waren binnendrongen wilde Marius aanvankelijk de
militaire confrontatie vermijden.”95
Polyaenus volgt hier duidelijk dezelfde literaire traditie als Plutarchus (zie hierboven),
inclusief de reden waarom Marius een confrontatie aanvankelijk uit de weg ging, namelijk om zijn manschappen voldoende te laten wennen aan het vreemde uiterlijk en
het stemgeluid van de barbaren, om ze zo hun verbazing voor de barbaren af te laten
schudden, terwijl in de tussentijd de bereidheid van zijn soldaten om zich tegen de
indringers te onderscheiden zou toenemen.96

Florus 1.38.13. De week geworden Cimbri zijn eveneens een thema bij Cassius Dio 27, frgm. 94: “Vanaf
het moment dat de Cimbri hun opmars staakten verloren zij veel van hun geestdrift en als gevolg daarvan werden zij zwak en traag in zowel lichaam als geest ” Zie tevens Orosius, Historiarum adversum
paganos 5.16.14.
92 Florus 1.38.17.
93 Juvenalis, Satirae 15.124.
94 Festus, De significatione verborum 15 (ed. Lindsay) = 17 (ed. Müller).
95 Polyaenus, Strategemata 8.10.1.
96 Idem 8.10.1.
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De derde en vierde eeuw lijken nog maar weinig geschriften te hebben voortgebracht waarin de Cimbri en Teutones een prominente rol vervullen. Wanneer beide
volkeren nog worden opgevoerd is het als tamelijk anonieme en amorfe tegenstander
van de grote generaal Marius. Callies wijdt dit aan het feit dat de herinnering aan de
beide volkeren inmiddels was weggeëbd én aan de relatieve rust in het Germaanse
grensgebied, waardoor de Cimbri en Teutones hun mnemonische relevantie verloren.
Pas vanaf de tweede helft van de vierde eeuw duiken er in de antieke literatuur weer
recalled memories op aan de Cimbri en Teutones, een ontwikkeling die waarschijnlijk
samenhangt met de opleving van het Germanengevaar aan de grenzen van het Romeinse Rijk.97
Tegen die tijd onderkent de kerkvader Hiëronymus (circa 347-420) wederom hun
beestachtige en tevens bloeddorstige aard (ferus et sanguis) en blaast hij het verhaal
nieuw leven in waarin het exorbitante karakter van de Teutoonse vrouwen naar voren
komt, waarvan er driehonderd zichzelf van het leven zouden hebben beroofd aangezien Marius hen niet had kunnen garanderen dat zij onder hoede van de Vestaalse
maagden zouden worden gesteld.98 Bij Orosius vinden we rond dezelfde tijd haast letterlijke echo’s van Plutarchus en Florus (vermoedelijk met Livius als gemeenschappelijke bron) van passages waarin de Cimbrische vrouwen de Romeinen belagen vanaf
hun wagenburcht en, als blijkt dat hun verzet tevergeefs is, zij hun kinderen en zichzelf
van het leven beroven. Ook de anekdote over vrouw die zichzelf verhing met haar
beide zonen bungelend aan haar voeten, “op deze wijze de verdoemden meesleurend
(in haar ondergang),” onthoudt Orosius zijn lezers niet.99
Orosius beschrijft eveneens hoe de Cimbri en de Teutones na hun overwinning bij
Arausio en de plundering van de twee Romeinse kampen de buit vernietigden, “als
gevolg van een of andere nieuwe, onverwachte vervloeking:”
“De kledij werd verscheurd en in de modder vertrapt, het goud en zilver in de
rivier (de Rhône) geworpen, de uitrustingen van de mannen stukgeslagen, de
versieringen van de paarden vernield, de paarden zelf in de golven van de rivier
verdronken, de mensen met touwen om de nek aan de bomen gehangen. De
overwinnaars hielden zo niets over van de enorme buit, de overwonnenen ontvingen geen mededogen.”100
We lijken hier te maken te hebben met het voor verschillende delen van de Keltische
en Germaanse wereld geattesteerde ritueel om na een militaire zege de wapens van de
overwonnenen als votiefgave aan de goden te offeren. De volledige buit, waaronder
dus ook het wapentuig, werd bij voorkeur in de buurt van het slagveld in een moerassig gebied of rivier gedeponeerd. Deze gewoonte is archeologisch vooral aantoonbaar
in Scandinavië, waar de oorspronkelijke woongebieden van de Cimbri en Teutones

Callies 1971, 344; 348-349. Voor Callies is echter alleen “der literarischen Produktion” (348) relevant;
historiografische werken schaart hij daar niet onder.
98 Hiëronymus, Epistulae 123.7.2-3.
99 Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.17-19.
100 Idem 5.16.5-6; Günnewig 1998, 39; Johne 2006, 44; Schneider 2008, 36; Simek 2014, 51-52. Orosius
grijpt met deze passage waarschijnlijk terug op de annalist Valerius Antias (eerste eeuw v.C.), waarvoor
FRH (ii) 15 (168-171).
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worden vermoed, maar ook in andere delen van Europa werd het ritueel gebezigd.101
Zo beschrijft Tacitus hoe de Hermunduri nadat zij in 58 n.C. slaags waren geraakt met
de Chatti over het eigendom van een zouthoudende rivier het leger van hun overwonnen tegenstander wijdden aan Mars en Mercurius, “een gelofte waarmee paarden,
mensen, al wat leeft, ten dode wordt overgeleverd.”102 Antieke schrijvers lijken dergelijke praktijken vooral te presenteren ter onderstreping van de otherness van barbaarse
volkeren.
2.2.3 Ontelbare rondtrekkende scharen
Vanaf het eerste moment dat hun omzwervingen de Cimbri en Teutones binnen het
blikveld van de mediterrane wereld brachten lijkt het angstgevoel te zijn ontstaan dat
er in de noordelijke regionen van Europa voortdurend barbaarse stammen op drift
raakten die hun vizier bij tijd en wijle op het zuiden gericht leken te hebben. Dit besef
klinkt door in Strabo’s beschrijving van de stammen in Europa ten oosten van de Rijn:
“Al deze volkeren in dit deel van de wereld veranderen nogal makkelijk van
woonplaats, vanwege de schaarsheid in voorzieningen en omdat ze noch hun
land bewerken noch weelde verzamelen. Ze wonen in kleine hutten en bevredigen hun behoeften van dag tot dag. Het grootste gedeelte van hun voedsel wordt
geleverd door de kuddes, zoals dat meestal het geval is onder nomadische volkeren, en net als deze vervoeren ze hun gehele huisraad in wagens, dwalend met
hun veestapel naar die plaatsen die het meest geschikt zijn.”103
Livius spreekt over een gens vaga, een rondtrekkend volk, wanneer hij de aanval van
de Cimbri op Illyricum beschrijft.104 Plutarchus verwerkt in zijn Mariusbiografie haast
subtiel de wagens en karren (
) van de Cimbri en Teutones in het decor van de
beslissende strijdscènes, waardoor het nomadische karakter van de twee volkeren extra wordt benadrukt.105 Volgens Cassius Dio werd de geestdrift van de Cimbri na hun
overtocht over de Alpen gefnuikt en “de reden hiervoor was dat zij in plaats van hun
bestaan in de open lucht huizen gingen betrekken.”106

101 Voor

het Germaanse gebruik om rituele wapendepots op te richten of wapens te offeren aan de goden
zie Torbrügge 1971, 1-146; Todd 1992, 107-111; Webster 1995, 449-450; Wells 1999, 4-6; 59; 2001, 70-73;
Pohl 2004, 83-84; Simek 2006a, 13-20; Stadler 2006; Blankenfeldt/Rau 2009, 132-139; Ilkjær/Iversen 2009,
140-147; Künzl 2009, 203-211; Petrovszky 2009, 212-219; Rau/Blankenfeldt/Lau/Matešić/Westphal
2009, 148-161; Aldhouse-Green 2010, 134-137; Simek 2014, 42-52; Douglas Price 2015, 293-301. Een bronzen helm die in een rivierbedding van de Seine bij Amfreville-sous-les-Monts werd aangetroffen en die
te dateren valt in de tweede helft van de vierde eeuw v.C. lijkt een voorbeeld van een rituele rivierdepositie uit het Keltisch deel van Europa. Zie hiervoor Megaw/Megaw 2001, 112; Wells 2001, 70.
102 Tacitus, Annales 13.57.2.
103 Strabo 7.1.3.
104 Livius, Periocha 63.
105 Plutarchus, Marius 19.7; 21.2; 27.2. Zie ook Trzaska-Richter 1991, 138-139; Timpe 1994, 53-54.
106 Cassius Dio 27, frgm. 94
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Het beeld van voortdurend rondzwervende Germanen sluit aan bij het stereotype
beeld van de vleesetende en melk drinkende nomaden dat al bij Homerus zijn opwachting maakt.107 In de Romeinse bronnen duiken rondzwervende Germanen op vanaf de
eerste eeuw v.C. en het is niet ondenkbaar dat het imago van nomadische noordelijke
barbaren dat de antieke etnografische en historiografische traditie blijft domineren tot
in de late oudheid in belangrijke mate is gestoeld op de overlevering van de Cimbrisch-Teutoonse opmars.108
Eveneens zorgwekkend vanuit Romeins perspectief waren de hoeveelheden Germanen die aan deze migratiegolven deelnamen. Soms wagen antieke schrijvers zich
niet aan speculaties over exacte aantallen en laten zij hun publiek slechts weten dat de
tegenstander omvangrijk was. In de De provinciis consularibus spreekt Cicero simpelweg over “grote hordes Galliërs (Gallorum maximas copias)” die de grote Caius Marius
een halt had toegeroepen en in Pro Rabirio perduellionis over een “ontelbare vijandelijke
menigte (innumerabilis hostium copias).”109 Propertius benoemt slechts tamelijk ongedefinieerd “de macht van het Teutoonse gevaar (Teutonicas opes),” terwijl Seneca het heeft
over “zoveel duizenden (tot milia)” Cimbri en Teutones die “in dichte drommen over
de Alpen kwamen (superfusa Alpibus)” en Pseudo-Quintilianus over een “niet eerder
vernomen mensenmassa (inaudita multitudo).”110 Tacitus beweert dat de sporen van de
vroegere reputatie van de Cimbri in zijn tijd nog altijd zichtbaar zijn “aan beide Rijnoevers,” in de vorm van “ruime kampterreinen, met een omvang waaraan men nog
altijd de grootte en mankracht van de stam (metiaris molem manusque gentis) kan af meten. En kan zien dat het een heuse volksverhuizing was (magni exitus).”111
Bij Plutarchus vormen de Teutones en Ambrones “een onoverzienbare menigte
(
).”112 Wanneer de Teutones langs het kamp van Marius marcheren
worden hun aantallen bijzonder duidelijk, “gezien de lengte van de stoet en de duur
van de passage. Het verhaal gaat namelijk dat zij zes dagen lang in een ononderbroken
stoet langs de fortificaties van Marius trokken (
),” zo registreert Plutarchus.113 De Germaanse tegenstander wordt hierdoor gereduceerd tot een anonieme mensenmassa die,
terwijl zij zich langs het kamp van Marius begeeft, provocerende opmerkingen maakt
in de richting van de Romeinen:
“Ze liepen vlak langs het kamp, waarbij zij onder luid gelach aan de Romeinen
vroegen, of zij hun soms een bericht voor hun vrouwen wilden meegeven. Zij
zouden namelijk spoedig bij hen zijn, zeiden ze!”114
Shaw 1982-1983, 5-31; Garnsey 1999, 65-66. Verzamelde teksten met betrekking tot nomaden in de
Griekse literatuur zijn te vinden in Rücker/Taube/Schubert, eds. 2013.
108 Steuer 1998a, 141; Goffart 2006, 1-22; 105-118.
109 Cicero, De provinciis consularibus 13.32; Pro Rabirio perduellionis 10.29.
110 Propertius 3.3.44; Seneca, De ira 1.11.2; [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.13.
111 Tacitus, Germania 37.1. Tacitus schrijft hier Keltische oppida of ringwälle toe aan de Cimbri, het bewijs
voor de semi-legendarische status die dit volk in zijn tijd nog altijd genoot. Zie Dudley 1968, 225; Collis
1984, 21; Anderson, ed. 1997, 173; Benario, ed. 1999, 102; Rives, ed. 1999, 273.
112 Plutarchus, Marius 15.5. In Plutarchus, Sertorius 3.2 wordt gesproken over “vele tienduizenden (
).”
113 Plutarchus, Marius 18.1.
114 Idem 18.2. Zie ook Florus 1.38.6-7.
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In deze passage wordt het topos van de onmetelijke aantallen barbaren door Plutarchus
nadrukkelijk gekoppeld aan het voornemen van de Cimbri om tegen de stad Rome op
te trekken.
Indicatief voor de aantallen Teutones is verder de door Plutarchus opgetekende
anekdote dat de inwoners van Massalia (Marseille) hun wijngaarden omheinden met
de beenderen van de gevallen barbaren en dat de bodem, nadat de lijken waren ontbonden en langdurige winterse regenval er overheen was gegaan, zo vruchtbaar was
geworden van de rottende materie dat de oogsten in de jaren daarop uitzonderlijk rijk
waren.115 Eveneens krijgen we van Plutarchus te horen dat de vlakte bij Vercellae werd
uitgekozen voor de beslissende slag met de Cimbri omdat het terrein “de Romeinen
het voordeel bood, dat ze hun cavalerie konden gebruiken, en de Cimbri, dat ze hun
grote massa konden ontplooien.”116
Appianus spreekt van een “omvangrijke plunderende groep Teutones (
)” die Noricum was binnengevallen.117 Justinus rept van
“ontelbare duizenden wilde en woeste mensen (inmensa milia ferorum atque inmitium
populorum) die Italië vanuit Germanië hadden overspoeld als een wervelstorm (procella).”118 In de vierde eeuw lijkt het dreigbeeld van de “ontelbare schare (copia infinita)” die de Cimbri en Teutones meevoerden opnieuw een herkenbaar thema wanneer Eutropius hun inval van het Italisch schiereiland in herinnering roept.119 Vegetius
heeft het over “een onafzienbare menigte (innumerabilem multitudinem) van niet alleen
Cimbri, maar ook van Teutones en Ambrones” die door Marius uiteindelijk werden
vernietigd.120
In de bovenstaande passages worden haast amorfe barbaarse volksmassa’s beschreven. In andere gevallen zijn geschiedschrijvers explicieter wanneer zij gewag maken
van de slagkracht van de Cimbri en Teutones. Volgens Diodorus Siculus hadden niet
minder dan vierhonderd duizend (
) Cimbri de invasie van Italië
121
ondernomen. Plutarchus spreekt in zijn Mariusbiografie over driehonderd duizend
bewapende indringers (
), gerapporteerd in verslagen die
aanvankelijk niet werden geloofd maar die uiteindelijk dicht in de buurt van de waarheid bleken te zijn, althans, zo beweert Plutarchus, afgezien nog van hordes aan vrouwen en kinderen die de vijand in nog grotere aantallen vergezelden.122 Overeenkomstig rapporteert Plutarchus in zijn Caesarbiografie dat de Helvetii en Tigurini in 58 v.C.
opdoken in Gallië met eenzelfde moed en met gelijke aantallen als eens de Cimbri en
Teutones, dat wil zeggen driehonderdduizend personen, waarvan ditmaal echter
‘slechts’ honderdnegentig duizend strijders.123
Deze aantallen zijn volgens de biograaf nog aan de voorzichtige kant; weliswaar uit
Plutarchus nadrukkelijk zijn twijfel over bepaalde verhalen met betrekking tot het land
van herkomst van de Cimbri, maar “door vele auteurs is gemeld dat hun aantal niet
Plutarchus, Marius 21.3; Evans 2013, 147-148; Santangelo 2016, 51.
Plutarchus, Marius 25.3.
117 Appianus, Celtica 4.13.
118 Justinus 38.4.15.
119 Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.2.1.
120 Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10.
121 Diodorus Siculus 37.1.5.
122 Plutarchus, Marius 11.2.
123 Plutarchus, Caesar 18.1.
115
116
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minder, maar groter was dan wat hiervóór is gezegd.”124 In het kielzog van de Cimbri
en Teutones trokken volgens Plutarchus ook nog eens meer dan dertigduizend Ambrones mee, terwijl de Cimbri tijdens de beslissende slag bij Vercellae vergezeld werden door vijftienduizend ruiters.125
Beschrijvingen van Marius’ beslissende veldslagen tegen de Cimbri en Teutones
gaan eveneens zonder uitzondering gepaard met onwaarschijnlijke cijfers wanneer het
aantal doden aan Germaanse zijde wordt geregistreerd. Livius, Velleius Paterculus,
Florus, Plutarchus, Eutropius en Orosius spreken over vele tienduizenden gesneuvelde en krijgsgevangen Teutones in de slag bij Aquae Sextiae.126 Bij Vercellae zouden
soortgelijke aantallen Cimbri het leven hebben gelaten.127 Hoe exorbitant deze aantallen ook mogen zijn, de perceptie van de Germaanse getalsterkte lijkt op haar minst
indicatief voor de Romeinse angstbeleving ten tijde van de invasies. De aantallen Germanen vallen beduidend hoger uit dan de 40.000 Carthaagse infanteristen en 10.000
cavaleristen die Polybius en Livius vermelden voor de slag bij Cannae (tegenover
86.400 Romeinse soldaten).128 Voor de slag bij het Trasimeense Meer geven Polybius
en Livius helemaal geen aantallen Carthagers.129
In de praktijk zullen de Cimbrisch-Teutoonse legerscharen bescheidener van omvang zijn geweest.130 Stangl heeft op basis van literaire bronnen en bodemvondsten
Germaanse stamterritoria afgebakend en vervolgens de oppervlakten omgezet in bevolkingsaantallen. Uit deze hypothetische bevolkingsgrootte heeft hij vervolgens de
legersterkte van vierendertig stammen afgeleid in de periode van de eerste eeuw n.C.
Wanneer we deze getallen als uitgangspunt nemen kan de gemiddelde troepensterkte
van een Germaanse stam geraamd worden tussen 11.000 en 12.000 weerbare mannen
– cijfers die aannemelijker klinken dan de aantallen Cimbri en Teutones die in de antieke bronnen zijn geregistreerd.131
2.2.4 Als storm, vuur of water
Een vierde topos dat met de Cimbri en Teutones in verband wordt gebracht is de snelheid waarmee de eersten over de Alpen waren opgedoemd, waarbij associaties met de
elementen en natuurkrachten veelvuldig worden gebezigd.
Plutarchus, Marius 11.7-8.
Idem 19.2 (Ambrones); 25.7 (Cimbri).
126 Livius, Periocha 68 (200.000 doden, 90.000 krijgsgevangenen); Velleius Paterculus 2.12.45 (meer dan
150.000 doden); Plutarchus, Marius 21.3 (100.000 doden en krijgsgevangenen in het totaal); Polyaenus,
Strategmata 8.10.1 (van de 100.000 vijanden wisten maar weinigen het bloedblad te ontvluchten); Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.4 en Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.12 (beiden 200.000
doden, 80.000 krijgsgevangenen).
127 Livius, Periocha 68 (140.000 doden, 60.000 krijgsgevangenen); Velleius Paterculus 2.12.45 (meer dan
100.000 doden en krijgsgevangenen); Florus 1.38.15 (65.000 doden); Plutarchus, Marius 27.3 (120.000 doden, 60.000 krijgsgevangenen); Polyaenus, Strategmata 8.10.3 (120.000 doden, 60.000 krijgsgevangenen);
Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.2.2; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.16 (beiden 140.000
doden, 60.000 krijgsgevangenen).
128 Polybius 3.114.5; Livius 22.46.6-7. Voor de Romeinse troepensterkte zie Polybius 3.107.10-15.
129 Polybius 3.77-86; Livius 22.4-7.
130 Mildenberger 1977, 107.
131 Stangl 2009, 236-253. Demougeot (1978, 933-935) noemt een aantal van 250.000 binnenvallende Germanen, maar zelfs als de Cimbri en Teutones bovengemiddeld grote stamverbanden waren lijkt dat een
extreem hoge schatting. Zie met betrekking stamgroottes tot de late Keizertijd ook Steuer 2007, 337-362.
124
125
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Bij Cicero zijn de Cimbri en Teutones Gallische stammen die Italië “overstroomden
(influentes),”132 en ook Seneca en Pseudo-Quintilianus gebruiken werkwoorden met
deze betekenis.133 Plutarchus schrijft dat de Germanen “als een donkere wolk op Gallië
en Italië afstormden (
’
)” en dat zij wanneer
zij aanvielen leken “op de hitte en het geweld van vuur (
).”134 Wanneer Plutarchus toegekomen is aan de invasie van de Cimbri gebruikt
de biograaf bewoordingen die meer aan water dan aan vuur of wind doen denken: “de
barbaren overspoelden (
) en verwoestten” het land.135 Hun entree op het
slagveld doet denken aan “een immense (aanrollende) zee (
).”136
“Met een snelheid die in overeenstemming was met de bedreiging die zij vormden
kwam de schare in drie divisies de Alpen over, die de toegang vormen tot Italië (nec
segnius quam minati fuerant tripertito agmine in Alpes),” zo typeert Florus de opmars van
de Germaanse vijand in de richting van het Italisch schiereiland. 137 Justinus gebruikt
vervolgens weer de metafoor van wind door het opdoemen van de Cimbri te vergelijken met een “wervelstorm (procella).”138 Volgens een passage bij Ammianus Marcellinus hadden de Teutones tezamen met de Cimbri het schiereiland plotseling (repente)
vanuit verafgelegen streken overspoeld (inundarunt Italiam ex abditis oceani partibus…).139 Claudius Claudianus tenslotte spreekt van een “storm van Cimbri (Cimbrica
tempestas)” en Orosius over “de bliksem van de Cimbri vanuit het noordwesten (Cimbricum a circio fulminabat)” en over “de stormwolken van de Cimbrische oorlog (de Cimbricis illis nubibus)” die “een vreselijke stortvloed van vergoten bloed (foedi vastique torrentes effusi sanguinis agebantur)” met zich meebrachten.140
2.2.5 Noordelijke reuzen
Een laatste belangrijke topos is de uitzonderlijke lichaamsgrootte en -kracht van de
Germanen. Deze eigenschappen werden in de oudheid toegeschreven aan vrijwel alle
noordelijke barbaren. Het archetype van de oersterke Germaan moet ten tijde van Caesar reeds algemeen de ronde hebben gedaan, want Caesars manschappen waren aan
de vooravond van de strijd tegen de Germanenvorst Ariovistus op voorhand uit het
veld geslagen door wilde verhalen over de buitenproportionele lichaamskracht van
hun Germaanse tegenstanders, zoals we in Hoofdstuk II 3 nog zullen zien.141 Ook lezen
we bij Caesar hoe de Aduatuci, een Gallische stam, spottende opmerkingen maakten

Cicero, De provinciis consularibus 13.32.
Seneca De ira 1.11.2 (superfundo); Pseudo-Quintilianus, Declamtiones XIX maiores 3.4; 3.13 (resp. inundo
en influo).
134 Plutarchus, Marius 11.3; 11.8.
135 Idem 23.6.
136 Idem 26.2.
137 Florus 1.38.6-7.
138 Justinus 38.4.15.
139 Ammianus Marcellinus 31.5.12.
140 Claudius Claudianus, De bello Gothico 640; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.24.12.
141 Caesar, De bello Gallico 1.39.1; Cassius Dio 38.35.2.
132
133
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in de richting van de Romeinen vanwege hun kleine postuur. 142 De Germanen verschilden in de ogen van Strabo qua fysiek weinig met de Galliërs,
“behalve dat ze nog wilder, nog groter en nog blonder zijn (
). Maar wat alle overige eigenschappen betreft, hun
postuur, hun gewoontes en hun manier van leven zijn hetzelfde als we verteld
hebben over de Kelten.”143
Bewondering voor de lichaamskracht en de strijdlust van de Germanen ontaardde in
de klassieke geschiedschrijving echter al snel in op fantasie berustende clichébeelden.
Diodorus Siculus vergelijkt het uiterlijk van de Cimbri met de Giganten en voegt daaraan toe dat zij in lichaamskracht onovertroffen zijn (
).144 Bij Plutarchus, die een Germaanse afkomst van de Cimbri en Teutones afleidt uit “de lengte van hun lichaam” en
“de blauwe kleur van hun ogen (
)”145 wordt eenzelfde vergelijking getrokken, in een passage waarin de Cimbri
een dam in een rivier opwerpen door een nabijgelegen heuvel “open (te) scheuren
(
)” en de aarde, rotsblokken en boomstammen met wortels en al de
stroom in te dragen, dat alles met hun blote handen, “zoals de giganten ooit deden
(
).”146 Pseudo-Quintilianus memoreert kortweg “de buitengewoon
grote lichamen (inusitata corporum magnitudo)” van de Cimbri.147
Juvenalis schrijft dat de aasgieren die boven het slagveld van de Cimbri zwermden
nog nooit zulke grote lijven (maiora cadavera) hadden gezien.148 En Teutoboduus, de
koning van de Teutones, zou volgens Florus de reputatie hebben gehad zonder al te
veel moeite over vier of zelfs zes paarden te kunnen springen. In de triomftocht van
Marius in 101 v.C. torende deze indrukwekkende figuur boven alles en iedereen uit,
zelfs “boven zijn eigen trofeeën (super tropaea sua eminebat).”149
Met verbazing en ontzag maken andere klassieke auteurs eveneens melding van de
uitzonderlijke kracht, grootte en oorlogszuchtigheid en primitieve kledingstijl (dierenhuiden) van de noordelijke barbaren – die in de ogen van de doorgaans kleinere en
donkerder getinte mediterrane volkeren wel reuzen leken – alsmede van hun lichte
haarkleur en blauwe ogen. Lang, sterk, blond of rood haar en blauwe ogen stond bij
Griekse en Romeinse schrijvers waarschijnlijk al snel synoniem voor barbaars en inferieur.150
Caesar, De bello Gallico 2.30.3-4. Zie ook Diodorus Siculus 5.28.1; Livius 38.17.3; Strabo 4.4.2; Ammianus Marcellinus 15.12.1; Kremer 1994, 20-29; Riggsby 2006, 49; 74-75; Woolf 2011a, 32-33.
143 Strabo 7.1.2; zie ook Strabo 4.4.2; Riggsby 2006, 51.
144 Diodorus Siculus 37.1.5.
145 Plutarchus, Marius 11.3.
146 Idem 23.4. Zie tevens Günnewig 1998, 34-35.
147 [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.13; vrgl. 3.14.
148 Juvenalis, Satirae 8.252.
149 Florus 1.38.10; Burns 2003, 73; Beard 2007, 135; Östenberg 2009, 26; 131; 155. Voor krijgsgevangenen
in triomftochten zie Östenberg 2009, 128-188.
150 Radnoti-Alföldi 1994, 189; 193; Bonfante 2011, 19. Over de lichaamsgrootte van de Germanen:
Vitruvius, De architectura 6.1.3; Manilius, Astronomica 4.715; Seneca, De ira 1.11.3-4; 2.15.1-2; Quaestiones
naturales 6.7; Pomponius Mela 3.26; Columella, De re rustica 3.8.2; Flavius Josephus, De bello Judaico
2.16.4; Plinius, Naturalis historia 2.189; Ptolemaeus, Tetrabiblos 2.2.4; Appianus, Celtica 4.1.3; Florus
142
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We moeten er voor waken niet alle waarnemingen van klassieke schrijvers ten aanzien van barbaarse volkeren af te doen als door angst gevoede fantasiebeelden: sommige stereotyperingen kunnen deels op waarheid hebben berust. Zo hebben metingen
van skeletresten afkomstig uit Germaanse graven aangetoond dat Germaanse mannen
inderdaad gemiddeld wat groter waren dan mediterrane mannen.151 Een wetenschappelijke verklaring hiervoor kunnen afwijkende voedselpatronen zijn die aan de basis
liggen van divergente ontwikkelingen in de lichaamsbouw van noordelijke en mediterrane mensen. De invloed van een vlees- en melkrijk dieet – vaak afgedaan als een
gemeenplaats in de antieke literatuur152 – valt daarbij niet uit te sluiten, zo heeft recent
Deens onderzoek bij adolescenten aangetoond.153
De antieke wereld zoekt nergens naar wetenschappelijke verklaringen gebaseerd
op afwijkende eetgewoontes. De grootte van noordelijke volkeren wordt doorgaans
verklaard vanuit een mythologisch perspectief of door verschillen in klimaat en de
leefomgeving (zie voor dat laatste paragraaf 2.2.1 hierboven).154 De angst voor de reusachtige krijgers uit het noorden verklaart wellicht de nadruk op onderwerpingscènes
in de Romeinse iconografie vanaf de augusteïsche periode, zowel in steen als op munten. Naast strijdscènes zien we barbaren zich overgeven, om genade smeken of geketend als krijgsgevangenen afgevoerd worden – representaties die de hoopgevende
boodschap lijken uit te stralen dat de angst voor de noordelijke barbaar ongegrond is,
zoals bijvoorbeeld te zien is op de triomfbogen van Carpentras en Orange in ZuidFrankrijk (zie Afbeelding I 1-2).155
1.38.10; [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4; 3.13-14 (Germanen en Noord-Europeanen); Juvenalis, Satirae 8.252; Plutarchus, Marius 11.5 (Cimbri); Polyaenus, Strategemata 8.10.1 (Cimbri en Teutones); Velleius Paterculus 2.106.1; Tacitus, Annales 2.14.3; Germania 4; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.21.16 (Chauci); Caesar, De bello Gallico 4.1.8-9; Florus 1.45.12 (Suebi). Vegetius, Epitoma rei militaris 1.4 stelt dat de geoefendheid van de Romeinse legers compensatie vormde voor hun in vergelijking
met de rijzige Germanen geringe lichaamslengte. Blond of rossig haar wordt genoemd bij Lucanus,
Pharsalia 2.51; Ovidius, Amores 1.14.45-50; Ars amatoria 3.163; Vitruvius, De architectura 6.1.3; Manilius,
Astronomica 4.715; Seneca, De ira 3.26.3; Plinius, Naturalis historia 2.189; Martialis 6.61.3; 8.33.20; 14.2627; Juvenalis, Satirae 13.164; Galenus, In Hippocratis epidemiarum librum III 3.6; Avienus, Descriptio orbis
terrae 420 Claudius Claudianus, Panegyricus de quarto consulate Honorii Augusti 446; De bello Gothico 419.
Onder andere Horatius (Epodae 16.7), Manilius (Astronomica 4.715), Vitruvius (De architectura 6.1.3), Juvenalis (Satirae 13.164) en Plutarchus (Marius 11.3) noemen de Germaanse blauwe ogen.
151 De gemiddelde lengte van de Germaanse man loopt in verschillende studies uiteen tussen 1,7 meter
en 1,8 meter, waarbij de gemiddelde Romeinse soldaat op 1,7 meter wordt geraamd. Deze gegevens zijn
ontleend aan Jankuhn (in Much 1967, 97), Müller (in Krüger, ed. 1988, 174-176), Anderson (ed. 1997, 55),
Junkelmann (1997, 21) en Rives (ed. 1999, 129).
152 Bijv. Posidonius F 73 (ed. Edelstein/Kidd); Caesar, De bello Gallico 4.1.8-9; 6.22.1; Plinius, Naturalis
historia 11.239; Tacitus, Germania 23.1; Shaw 1982-1983, 5-31; Garnsey 1999, 67-68; Riggsby 2006, 49; Wilkins/Hill 2006, 141; Woolf 2011a, 32.
153 Dit onderzoek heeft aangetoond dat verschillende proteïnerijke voedingsstoffen, met name melk, de
groeiregulerende bone mineral content (BMC) bevorderen. Dat wil zeggen dat aan melk ontleende proteinen mogelijk een positieve uitwerking hebben op de mineralisatie van de botten. Zie Budek/Hoppe/
Ingstrup/Michaelsen/Bügel/Mølgaard 2007, 1661-1667. Met dank aan drs. Peter Martens voor adviezen.
154 Woolf 2011a, 32-33. Het Gallische volk stamde af van Heracles en een beeldschone, maar vooral buitengewoon lange lokale prinses, Celtine genaamd, wat een verklaring vormde voor hun lichaamsgrootte. Zie Diodorus Siculus 5.24; Dionysius Halicarnassus 14.1.3; Parthenius, Erotica 30; Ammianus
Marcellinus 15.9.6; Woolf 2011a, 19-20.
155 Ferris 2000, 38; 2011, 185-201. Ook andere gevreesde vijanden van Rome zoals Galliërs en Parthen
krijgen ruime aandacht in de Romeinse iconografie, waarbij het accent ligt op hun onderwerping. De
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2.3 Conclusie
Hoewel aansluitend bij het antiek-mediterrane stramien waarmee noordelijke barbaarse volkeren doorgaans in de antieke literatuur worden afgeschilderd, maken de
eigenschappen die door Grieks-Romeinse auteurs werden toegedicht aan de Cimbri
en Teutones duidelijk dat Rome tussen 113 en 101 v.C. te maken had gehad met tegenstanders van een buitencategorie.
De onbekendheid van hun herkomst en de vermeende snelheid van hun opmars
weerspiegelen het antieke gevoel dat de Romeinen het slachtoffer waren geworden
van een plotseling en exogeen gevaar – een gevoel dat door Sztompka expliciet wordt
genoemd als voorwaarde voor een collectief trauma. Hun woeste en beestachtige inborst, hun enorme aantallen en hun bovengemiddelde lichaamsgrootte- en kracht –
drie andere vaste ingrediënten van de antieke master narrative – maakten van de Cimbri en Teutones tegenstanders waartegen de geleden verliezen haast onvermijdelijk
moeten hebben geleken. De stereotyperingen waarin de Cimbri en Teutones werden
gevat hadden een zeer hardnekkig karakter en zorgden ervoor dat wanneer herinneringen aan deze volkeren in latere tijden opdoken in het Romeinse communicatieve
geheugen beide volkeren nog altijd een zekere angst inboezemden. Daaruit valt te concluderen dat de Cimbri en Teutones en hun spreekwoordelijke razernij (furor) zich stevig hadden genesteld in het Romeinse culturele geheugen.

aanwezigheid van Parthen op triomfmonumenten uit de augusteïsche tijd wordt uitvoerig behandeld
in Schneider 1986; Rose 2005, 21-75.
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3
Furor Teutonicus (i):
de creatie van een collectief trauma

Het is niet eenvoudig om de processen te reconstrueren die hebben geleid tot het in de
oudheid geduchte imago van de furor Teutonicus. Zoals we in de vorige hoofdstukken
zagen weerspiegelt de antieke post hoc overlevering van de Romeinse confrontaties
met de Cimbri en Teutones het beeld van een aantal zware militaire nederlagen, geleden tegen een vijand die in de literatuur werd gevat in een vijftal archetypische kenmerken. Wat overheerst is het beeld van enorme barbaarse volksmassa’s die in de laatste decennia van de tweede eeuw v.C. uitzwermden over het Europese continent.
Dit hoofdstuk onderzoekt de genese van dit angstbeeld. In dat kader wordt allereerst de cultural environment van het collectieve trauma onderzocht, de mogelijke invloed van een conducive background, een structurele en culturele achtergrond die een
geleidende werking kan hebben gehad op de totstandkoming ervan. Getoetst zal worden welke rol collectieve herinneringen aan eerdere negatieve ervaringen met noordelijke barbaren en de politieke en militaire omstandigheden in het Rome van de laatste
twee decennia van de tweede eeuw v.C. gehad kunnen hebben op het collectieve stemmingsbeeld.
In de tweede plaats tracht dit hoofdstuk een antwoord te geven op de vraag welke
collective agents en carrier groups verantwoordelijk waren voor het breed gedragen besef
dat de Cimbri en Teutones Rome ernstig leed hadden berokkend dat mogelijk de ondergang van de stad als gevolg kon hebben. Daarbij zal gepoogd worden het proces te
analyseren waarlangs persoonlijke herinneringen van tijdgenoten – zowel die van directbetrokkenen als indirectbetrokkenen – samensmolten tot een collectief gedeelde
herinnering.
Ten derde worden in dit hoofdstuk traumatische symptomen onderzocht, specifiek
collectief gedrag en collectieve geloofspatronen die kunnen wijzen op maatschappelijke angst en onzekerheid. Hierbij zal worden ingegaan op de (her)introductie van
religieuze praktijken die rechtstreeks lijken te samenhangen met de angst in Rome als
gevolg van de invasie van de Cimbri en Teutones en de politieke ontwrichting in
Rome, alsmede de afweermechanismen, ook wel coping strategies, die de Romeinse samenleving ontwikkelde om het Germanentrauma dragelijk(er) te maken.
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3.1 Een conducive background: collectieve angst en vijandbeelden
De reputatie van de Cimbri en Teutones van woeste en rovende barbaren stond niet
op zichzelf, maar sloot zoals reeds eerder opgemerkt aan bij een in de oudheid wijdverbreid barbarenbeeld, in de meeste gevallen geconstrueerd naar aanleiding van gewelddadige confrontaties met volkeren uit het noordwesten van Europa. In de antieke
geschiedschrijving wordt derhalve een zwaar accent gelegd op het oorlogszuchtige
karakter, de lichaamssterkte en de primitieve levensstijl van de barbaarse vijand.1 Zoals Momigliano het in zijn grondleggende studie Alien Wisdom treffend verwoordt:
“emotions prevailed over analysis.”2
Reeds de Grieken construeerden hun barbarenbeeld hoofdzakelijk naar aanleiding
van gewapende conflicten met een vreemde mogendheid – in hun geval de Perzen –
die de belichaming werden van de polarisatie tussen Grieken en niet-Grieken, zichtbaar vanaf de vijfde eeuw v.C. in de kunst en literatuur. Deze zelfdefinitie was noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Griekse identiteit.3 Ook het imago van de bewoners van Noordwest-Europa ontstond vanuit een Romeinse behoefte aan inferieure
tegenhangers van de eigen, bekende wereld – een antithese, een onbeschaafde ‘tegenpool’ van de stabiele, geciviliseerde en geürbaniseerde wereld rond de Middellandse
Zee.
Een gemeenschappelijke en duidelijk herkenbare vijand kan in sterke mate bijdragen aan de vorming van een nationaal besef, een verschijnsel dat ook wel negative association wordt genoemd: groepsvorming op basis van een gedeelde identiteit ontleend
aan het bestaan van een externe entiteit, zoals een individu of een vreemde groep. Bij
de vorming van dergelijke groepen speelt angst voor de ‘anderen’ (ook wel otherness
genoemd) in veel gevallen een doorslaggevende rol.4 In het geval van Rome gold nadrukkelijk dat ‘Romein-zijn’ slechts inhoud en betekenis kreeg wanneer de Romeinen
zichzelf zagen in relatie tot anderen. Als de barbaren niet hadden bestaan, zo oordeelt
Burns, dan hadden de Romeinen hen wel uitgevonden, zoals de Griekse mythologie
de Amazones tot leven heeft gewekt als onbekende maar vooral gevaarlijke tegenhanger van de patriarchale samenleving die de Griekse wereld was.5
De wijze waarop de Cimbri en Teutones in de antieke overlevering zijn gekwalificeerd vertoont veel overeenkomsten met andere barbaarse volkeren zoals de Scythen
en de Galliërs, hoewel de Germanen in de loop van de eerste eeuw v.C. de overtref-

Wells 1999, 45-46. Zie voor het ontstaan van het antieke stereotype beeld van de roofzuchtige Galliërs
Cain 2002, 48-58; voor de constructie van het vijandbeeld van de Gallische ‘reuzen’ zie Fless 2002, 5970.
2 Momigliano 1975, 72. Zie tevens Sonnabend (1986, 20), die schrijft dat “Bilder von fremden Völkern
häufig von einer spektakulären Erfahrung mit den Fremden geprägt werden und, losgelöst von dem
Kontext, in dem diese Erfahrung Aktualität besitzt, die Einstellung zu den Anderen auf Dauer beeinflußen.“
3 Hall 1989; Cartledge 1993, 36-62; Coleman 1997, 175-220; Hall 1997, 47-48; Hartog 2001, 79-106; Hall
2002, 172-189. Voor de complexiteit van de relaties tussen Grieken en niet-Grieken zie Vlassopoulos
2013.
4 Evrigenis 2008, 1-21.
5 Burns 2003, 8; 14; Jensen 2018, 9. Tyrrell (1984) ziet in de Amazones de antithese van het Griekse culturele ideaal van de volwassen mannenwereld.
1
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fende trap van woestheid, gewelddadigheid en onbeschaafdheid lijken te zijn geworden.6 Analogieën in de antieke literatuur tussen verschillende, geografisch verscheiden barbaarse volkeren zijn doorgaans het gevolg van transference van kennis en informatie, wat wil zeggen dat fysieke of maatschappelijke kenmerken die een auteur toeschrijft aan een bepaald volk door een latere auteur worden overgedragen op een ander volk – een proces dat zich vele malen kan voltrekken, met als gevolg dat er op
termijn niets meer rest dan een verzameling gemeenplaatsen die ogenschijnlijk kan
worden toegepast op iedere willekeurige groep mensen.7 Ogenschijnlijk, want er moet
worden opgemerkt dat transference geen volkomen willekeurig proces is. Achter de
toekenning van dezelfde negatieve eigenschappen aan meerdere volkeren gaan in de
praktijk collectief gedeelde emoties schuil als verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw en wanhoop. Aangezien deze emoties niet zelden in vergelijkbare situaties worden opgeroepen – veelal in oorlogstijd, wanneer een samenleving zich bedreigd voelt
– achten antieke geschiedschrijvers een eenvormige representatie volkomen gelegitimeerd.8
Woolf veronderstelt dat de eerste ‘anti-barbaarse’ geschriften waarin de nadruk
werd gelegd op de mobiliteit en de woestheid van de Noord-Europeaanse barbaren
vooral teruggrepen op Griekse teksten die werden geschreven naar aanleiding van ervaringen met Keltische migraties naar Griekenland en Klein-Azië in de vierde en

Zo zijn er bijvoorbeeld parallellen met de Scythen zoals deze zijn beschreven door Herodotus en andere Griekse auteurs. Zie bijv. Timpe 1994, 46-47; Riggsby 2006, 57-58; Heitz 2009a, 45. Voor antieke
passages over de Scythen zie bijv. Herodotus 4.2; 4.47-48; 4.57; 4.62; 4.64-65; 4.72; 4.82; 6.84; Strabo 6.4.2;
7.3.9, met De Sélincourt 1962, 238-245; Romm 1992, 45-47; 1998, 110-112; Rücker/Taube/Schubert, eds.
2013, passim. Voor de overeenkomsten tussen de Germanen en de Galliërs zie Strabo 4.4.2; 7.1.2; Saddington 1975, 120; Heitz 2009a, 44. Er bestonden volgens Strabo (4.4.2) niet alleen opvallende overeenkomsten tussen beide volkeren, ook de twee landen vertoonden grote gelijkenis met elkaar en dat was
volgens de geograaf de reden dat Germaanse en de Gallische stammen zonder problemen van woongebied konden veranderen. Hoezeer Germanen en Galliërs één pot nat waren voor de Romeinen blijkt
ook uit een anekdote van Suetonius (Caligula 47), die vertelt dat keizer Caligula bij gebrek aan Germaanse krijgsgevangenen de grootste Galliërs uit de provincie liet meevoeren in zijn triomftocht. Zij
dienden voor de gelegenheid wel hun haar te laten groeien en rood te verven, Germaans te leren en
zelfs Germaanse namen aan te nemen. Het is waarschijnlijk dit voorval waarop de satiricus Persius
(Satirae 6.46-47) doelt wanneer hij de echtgenote van Caligula ten tonele voert, contracten afsluitend
voor koningsmantels, blonde pruiken voor krijgsgevangenen, strijdwagens en maquettes van de Rijn.
Zie hiervoor ook Östenberg 2009, 155-156. Over het imago van de Galliërs en de meesttijds negatieve
associaties die zij tot in de late Republiek en de vroege Keizertijd nog altijd opriepen zie o.a. Vasaly
1993, 191-200; Kremer 1994; Rankin 1995, 21-33; Rieckhoff 2001, 29-32; Williams 2001, m.n. 68-99; Isaac
2004, 411-426; Riggsby 2006, 47-59; Heitz 2009a, 34-43; Gruen 2011, 141-147; Woolf 2011a, 23; Maier 2012,
10-17.
7 Champion 1985, 16-17; Heitz 2009a, 44-47; Woolf 2011a, 16. Voor tranference zie Goodyear 1970, 9 en
tevens Rankin 1996, 49.
8 In Hoofdstuk I 2.2.4 zagen we dat de opmars van de Cimbri en Teutones door antieke schrijvers wel
wordt vergeleken met een storm. Dat Ammianus Marcellinus het opduiken van de Hunnen in de zomer
van 376 n.C. beschrijft als “het geweld van een plotselinge storm (vi subitae procellae)” (31.3.2) is niet
alleen het gevolg van transference, maar vooral van vergelijkbare gevoelens van angst.
6
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derde eeuw v.C.9 – bijvoorbeeld bij auteurs als Demetrius, Hieronymus en Phylarchus.10 Hoewel reeds in de oudste teksten over de Kelten het accent werd gelegd op
de afgelegenheid van hun woonorden, hun onbeschaafdheid en oorlogszuchtigheid
ontberen deze geschriften de angstgevoelens die in latere getuigenissen met betrekking tot de Romeins-Keltische confrontaties op het Italisch schiereiland wel doorsluimeren.11 Deze kentering is met name waarneembaar in de literaire overlevering met
betrekking tot Keltische invasie van Italië, de Slag bij de Allia en de daaropvolgende
inname van het Capitool onder aanvoering van Brennus (390 v.C.). Waarschijnlijk zijn
Fabius Pictor en Ennius de eerste Romeinse auteurs geweest die uitvoerig over deze
gebeurtenissen hebben geschreven – ruim anderhalve eeuw na de betreffende gebeurtenissen.12 Hoewel de fragmentaire staat van hun oeuvre weinig conclusies rechtvaardigen over de exacte inhoud ervan, zijn vooroordelen over rondtrekkende barbaren
met betrekking tot hun uiterlijk en lichaamsbouw, hun getalssterkte en hun woeste en
verraderlijke inborst inmiddels volledig uitgekristalliseerd in het werk van latere auteurs als Polybius, Diodorus Siculus, Livius en Plutarchus, waarin een voortdurend
sluimerende angst voor deze vreemde volkeren percipieerbaar is.13 Hoewel barbaarse
volkeren door Griekse en Romeinse etnografen soms werden geïdealiseerd als nobele
wilden die met hun primitieve levenswijze en wijsheid dicht bij de natuur stonden,
onaangetast door de ontaarding van de huidige tijd als een soort real life Hyperborea,14

Woolf 2011a, 22; 74. Zie ook Malitz 1983, 170 met n. 11 aldaar; Kremer/Urban 1993, 15-22; Kremer
1994, 264; Rankin 1996, 83-102; Jensen 2018, 120-121. De stereotype nomade is het thema van Shaw (19821983, 5-31). Voor de Keltische migraties zie Rankin 1995, 25-26; Cunliffe 1999, 80-86. Het ontstaan en de
aard van Romeinse literatuur over Galliërs uit de tijd van de Republiek en de Griekse traditie waarin
deze was geworteld wordt o.a. behandeld door Lampinen (2008, 38-53).
10 Resp. FGH 162; 154; 81 F2 en 9 (ed. Jacoby).
11 Rankin 1996, 45-48. Zie bijv. Hecataeus van Milete, FGH 1 F54; F55; F56 (ed. Jacoby); Herodotus, 2,33;
3,115; 4,49; Plato, Leges 1.637D-E; Aristoteles, Politica 7,1327b,7; Ethica Nicomachea 3.7 1115b 26-27; Ethica
Eudemia Ethica Eudemia 3.1 1229b 28-29; Ephorus, FGH 70 F131 1a (ed. Jacoby) = Strabo 4.4.6; Theopompus, FGH 115 F40 (ed. Jacoby) = Athenaeus 10.443B-C. Voor de Kelten in antieke literaire bronnen
zie Freeman 2002; Koch/Carey 2003, 5-50; Williams 2001, 22-35; Jensen 2018, 135-138. Voor de Kelten bij
Herodotus zie Fischer 1972, 109-124.
12 Walter 2004, 388.
13 Zie als voornaamste bronnen Polybius 2.17.9-12; 2.18; Diodorus Siculus 14.113-117; Livius 5.34-55;
5.36.1; 5.37.4; en verder Plutarchus, Camillus 15-30; Cato, Origines 2.2; Vergilius, Aeneis 8.652-654; Dionysius van Halicarnassus 13.6-12. Tevens Horsfall 1987, 63-75; Williams 2001, 68-99 (etnografie) 100-184
(Gallische invasie en plundering Rome); Isaac 2004, 412; Riggsby 2006, 229, n. 3; Gruen 2011, 141-143;
146; Woolf 2011a, 22. Zie voor de genese van de legende rondom Camillus vooral Walter 2004, 382-407.
Voor het Keltenbeeld bij Livius zie Kremer 1994, 17-80. Volgens Livius (6.1.2) en Plutarchus (Numa 1.1)
waren bij de Gallische inname van de stad alle schriftelijke getuigenissen verloren gegaan. Plutarchus
(Camillus 22.1) meent dat een accurate chronologie voor de geschiedenis van de stad als gevolg daarvan
voorgoed onmogelijk was geworden. Vrgl. Wiseman (2008, 14-15), die betwijfelt of er in deze dagen wel
sprake was van een geletterde cultuur in Rome. Zie tevens Cornell 1995, 313-318 voor een realistische
evaluatie van deze episode uit de Romeinse geschiedenis.
14 Voor het archetype van de nobele wilde zie Lund 1990, 55-60; Barton 1993, 132; Vasaly 1993, 139-140;
Rankin 1996, 50; Ferris 2000, 12; Jensen 2018, 49. Voor de Hyperborea, een mythisch volk dat het uiterste
noorden van de aarde bevolkte zie Dilke 1985, 56-57; Romm 1992, 67-77; Ambühl 1998, 802-803; Keyser
2011, 46; 48; 53. Volgens Posidonius (F270 [ed. Edelstein/Kidd] = FGH 87 F103 [ed. Jacoby] = Scholia
Vetera in Appollonium Rhodium 2.675) zou het om een echt bestaand volk handelen dat eens de Italische
Alpen bevolkte.
9
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vloeiden stereotyperingen van volkeren woonachtig aan de randen van de aarde doorgaans voort uit gevoelens van angst, afkeer en wantrouwen jegens ‘anderen’ en het
‘onbekende.’15
Dergelijke emoties borrelden vooral op wanneer het Kelten en Germanen betrof,
aangezien deze volkeren maar weinig gemeen hadden met de culturen rond de Middellandse Zee. Zoals Rosenberger het verwoordt, “they were impressively different.”16
De traumatische inname van Rome in 390 v.C. had bovendien als gevolg dat noordelijke barbaren vanaf dat moment werden gezien als een bedreiging voor het Romeinse
territorium, wat een bestendiging van het stereotype imago van de noordelijke barbaar
tot gevolg had.17 Collectieve herinneringen aan deze invasie en de inname van Rome
werden zonder twijfel weer actief ten tijde van de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones. Anders gezegd, de aanhoudende barbaarse dreiging tussen 113 en 101 v.C. werd
versterkt door reminiscenties aan de grote invasie van het Italisch schiereiland door
de Gallische krijgshordes onder aanvoering van Brennus, maar ook collectieve herinneringen aan de Carthaagse invasie van Italië door Hannibal tussen 218 en 203 v.C.
zullen in deze periode zijn gereactiveerd binnen het Romeinse communicatieve geheugen.
Deze collectieve herinneringen vormden tezamen met de ermee vervlochten geraakte stereotype vijandbeelden, waarin zoals gezegd een sterk accent werd gelegd op
het uitheemse karakter en de militaire vermogens van de invasiemachten van weleer,
een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van een collectief trauma ten tijde
van de opmars van de Cimbri en Teutones. Zo’n voedingsbodem, ook wel conducive
background genoemd, dient zich zoals we in de inleiding (1.2) zagen vooral aan wanneer er een discrepantie optreedt tussen recente, potentieel traumatische gebeurtenissen en de fundamentele culturele premisses binnen een samenleving. De vermeende
Romeinse culturele en militaire superioriteit over barbaarse volkeren is een voorbeeld
van een dergelijke culturele premisse, die aan het wankelen werd gebracht door de
ontwikkelingen op de slagvelden van Noreia, de Loire, Agginum en Arausio.18
De nederlagen tegen de Cimbri en Teutones waren op zichzelf waarschijnlijk niet
voldoende om een collectief trauma te veroorzaken. Collectieve herinneringen aan eerdere traumatische gebeurtenissen hadden zoals gezegd een noodzakelijke katalyserende werking, maar ook de contemporaine politieke en sociale omstandigheden in de
laatste drie decennia van de tweede eeuw v.C. waren bepalende factoren bij de vorming van een nieuw trauma. In deze periode, die in de moderne geschiedschrijving te
boek staat als een tijd van hevige interne crisis, werd Rome geteisterd door diverse
militaire nederlagen, sociale spanningen, politieke onrust en slavenopstanden, gebeurtenissen en ontwikkelingen die bijdroegen aan de destabilisering en ontwrichting van
de Romeinse samenleving.19 Zo leed Rome rond dezelfde tijd gevoelige militaire nederlagen op de Balkan tegen de Scordisci onder aanvoering van Sextus Pompeius in

Ferris 2000, 1.
Rosenberger 2003, 372-373.
17 Boatwright 2012, 34.
18 Sztompka 2000, 453-454; 2004, 168-169; 171-174.
19 Zie hiervoor m.n. Woolf 2012, 97-112; Steel 2013a, 9-61; Maschek 2018. Zie tevens Sampson 2010 voor
een overzicht van Rome’s militaire ondernemingen in de laatste twee decennia van de tweede eeuw
v.C.
15
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119 v.C.20 en onder leiding van C. Porcius Cato in 114 v.C.21 In de slepende oorlog
tegen Iugurtha (113-104 v.C.) was de nederlaag van Aulus Postumius in 110 v.C. een
ernstig dieptepunt.22 Onderwijl raakten leden van de nobilitas verwikkeld in ernstige
corruptieschandalen in Noord-Afrika en brak er in 104 v.C. op Sicilië een slavenopstand uit.23 Politieke strubbelingen in de Urbs waren vanaf de tijd van de gebroeders
Gracchi (133-122 v.C.) aan de orde van de dag.24 Door de opeenvolgende nederlagen
tegen de Cimbri en Teutones lijken de intra-politieke tegenstellingen in Rome opnieuw
te zijn opgelaaid. In 103 v.C. diende Marius’ toenmalige vertrouweling Saturninus een
omstreden voorstel in om de graanprijzen te verlagen en een al even omstreden akkerwet ten behoeve van Marius’ veteranen, wat nieuwe geweldsuitbarstingen in Rome
tot gevolg had.25 Tegen deze achtergrond sluimerde ook nog eens het opkomende gevaar van Mithridates VI van Pontus, een dreiging waartegen Rome pas op kon treden
na de onderwerping van de Cimbri bij Vercellae in 101 v.C.26 De overwinningen van
Marius op de Cimbri en Teutones zijn in dat opzicht te beschouwen als een voorlopig
eindpunt van een lange reeks militaire nederlagen die de gemoederen in de westelijke
helft van het Romeinse Rijk meer dan een decennium heeft beziggehouden.27
In Sztompka’s terminologie zou de hierboven gekenschetste periode omschreven
kunnen worden als een periode van cultural disorientation, de eerste fase van de in de
inleiding (1.2) besproken traumatic sequence (zie Figuur 1, p. 14). Hiermee duidt
Sztompka de fase aan waarin bepaalde omstandigheden tot een potentieel cultureel
trauma kunnen leiden.28 De Romeinse nederlagen tegen de Cimbri en Teutones vonden plaats tegen een achtergrond van dusdanig verstoorde sociale en politieke verhoudingen en militaire tegenslagen dat het inderdaad gegrond lijkt de periode tussen
113 en 101 v.C. te omschrijven in termen van cultural disorientation. De in het Romeinse
verleden gewortelde reputatie van de noordelijke barbaren, de angst voor gewelddadige invasies en een gebrek aan op autopsie gebaseerde kennis van de barbaarse stammenwereld waren zoals we zagen de aanvullende ingrediënten voor een collectief
trauma.

SIG3.
Diodorus Siculus 34.30a-c; Livius, Periocha 63; Florus 1.39.1-4; Cassius Dio, 26 frgm. 88; Eutropius,
Breviarium ab urbe condita 4.24; Ammianus Marcellinus 27.4.4.
22 Sallustius, Bellum Iugurthinum 37- 38; Livius, Periocha 64; Florus 1.36.1-18; Eutropius, Breviarium ab
urbe condita 4.26; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.2-19.
23 Diodorus Siculus 36.1; Appianus, Iberica 6.16.99.
24 Voor de tijd van de Gracchi als begin van tweespalt in Rome zie Cicero, De re publica 1.19.31; Velleius
Paterculus 2.3.3-4; Plutarchus, Tiberius Gracchus 20.1-2; Appianus, De bello civili 1.2.17. Voor de periode
van crisis zie o.a. Lintott 1994a, 16-39; 1994b, 86-103; Ungern-Sternberg 2004, 89-109; Flower 2010, 80114; Sampson 2010; Linke 2012, 63-83; Woolf 2012, 97-112; Steel 2013a, 9-61.
25 Vanderbroecke 1987, 72-73; Linke 2012, 77-81.
26 Green 1993, 559.
27 Evans 2013, 126.
28 Sztompka 2000, 453: “The conditions for cultural trauma are ripe when there appears some kind of
disorganisation, displacement, or incoherence in culture – in other words, when the normative and cognitive concept of human life and social actions loses its homogeneity, coherence, and stability, and becomes diversified or even polarized into opposite cultural complexes. Looking at it from the perspective
of the actors, we may speak of cultural disorientation.”
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3.2 De bouwstenen van een collectief trauma (i): autobiografische herinneringen en
carrier groups
Zoals hierboven uiteengezet waren collectieve herinneringen aan perioden van eerdere barbaarse invasies en oorlogsleed en een langdurige periode van maatschappelijke ontwrichting in de laatste decennia van de tweede eeuw v.C. belangrijke ingredienten om de recente nederlagen tegen de Cimbri en Teutones van het niveau van een
potentieel traumatische gebeurtenis tot een collectief trauma op te waarderen. Deze
conducive background beïnvloedde op zijn beurt de individuele ervaringen en herinneringen van mensen die deel- en/of tijdgenoot waren van de betreffende gebeurtenis.
Concreet gezegd kan in het geval van de Cimbri en Teutones slechts sprake zijn geweest van een collectief trauma indien personen de Germaanse opmars in eerste instantie op een individueel niveau ervoeren als plotseling en snel, de kern van de samenleving rakend, komend van buitenaf en als onverwacht en schokkend.
Daarbij is van belang dat emoties als verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw,
wanhoop, schaamte en schuld – emoties die zonder twijfel opborrelen in tijden van
grote militaire nederlagen – een sterk effect hebben op de wijze waarop individuen
zich deze gebeurtenissen herinneren of menen te herinneren. In neurowetenschappelijk onderzoek geldt het principe ‘cells that fire together, wire together.’ Hersencellen
die actief zijn bij perceptieprocessen in het menselijk brein zijn voor een deel eveneens
betrokken bij processen van herinneren, wat ook wel wordt aangeduid als cell assembly
of neuronal networks.29 Bovendien blijken emoties een belangrijke rol te spelen bij de
verduurzaming van bepaalde informatie in het menselijk geheugen en het terugroepen van deze informatie in onze herinnering.30
Aan de basis van de in latere tijden uitgeharde collectieve herinneringen aan de
oorlogen tegen de Cimbri en Teutones stonden in de eerste plaats autobiografische
herinneringen. Onder autobiografische herinneringen (autobiographical memories) verstaan we herinneringen van personen die een gebeurtenis aan den lijve hebben ondervonden en tezamen dus een Erlebnisgemeinschaft vormen. We kunnen hierbij in eerste
instantie denken aan de soldaten en legeraanvoerders die gezamenlijk tegen de Cimbri
en Teutones hadden gestreden, maar ook alle personen die zich ophielden in de directe
omgeving van de Romeinse legers (de legertros). Daarnaast rekenen we indirecte herinneringen (prosthetic memories) tot de autobiografische herinneringen, dat wil zeggen
reminiscenties van mensen die niet persoonlijk bij de veldslagen betrokken waren geweest, maar die wel tijdgenoot van de gebeurtenissen waren en daar via verschillende
informatiebronnen kennis van hadden genomen (zie voor de terminologie de inleiding
(1.1.3).31 Ook deze personen kunnen door hun gedeelde ervaringen op afstand hechte
Erlebnisgemeinschaften vormen.
Voor beide categorieën, dus zowel voor personen die aanwezig waren op de slagvelden tegen de Cimbri en Teutones als voor indirectbetrokkenen, geldt dat zij zich
vanwege hun gedeelde ervaringen kunnen ontwikkelen van Erlebnisgemeinschaften tot

Stock/Gajsar/Güntürkün 2016, 373-374.
Schacter 2003, 163-165; 178-183; Stock/Gajsar/Güntürkün 2016, 379-381.
31 Voor deze terminologie zie Coser 1992, 23; Markowitsch 2010, 275-283; Welzer 2010, 290-293; Luiselli
2011, 10 (autobiografische herinneringen); Landsberg 2004 (prosthetic memory).
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Erinnerungsgemeinschaften, indien hun autobiografische herinneringen aan de betreffende gebeurtenissen samensmelten tot collectief gedeelde herinneringen.32 Wanneer
dat laatste het geval was, zo luidt de presumptie, kunnen beide categorieën invloed
hebben gehad op de vorming van een collectief trauma. Immers, zoals we in de inleiding zagen kunnen zowel directbetrokkenen als indirectbetrokkenen bij een horrendous event volgens Alexander optreden als collective agents die de ernstige gevolgen en
de betekenis van een traumatische gebeurtenis herkennen en kunnen overbrengen op
de rest van de samenleving.33
3.2.1 Persoonlijke herinneringen
Welke overlevering vormde zich als gevolg van de strijd tegen de Cimbri en Teutones
en hechtte zich vast aan de reeds bestaande literaire en mondelinge tradities met betrekking tot het barbaarse noorden? We zullen het antwoord op deze vraag in eerste
instantie zoeken op een individueel niveau: wat zullen de directbetrokkenen bij de
strijd zich hebben kunnen herinneren van de gebeurtenissen op het slagveld en hoe
beïnvloedden deze ervaringen hun beeld van de barbaarse vijand? Welke verhalen en
herinneringen brachten de soldaten uit de legers van Carbo, Longinus, Piso, Scaurus,
Caepio, Mallius en Marius mee naar huis en hoe verwerden hun persoonlijke ervaringen tot een in een sociale context samengesmolten collectieve herinnering?
Hoewel de rol van het Romeinse leger als cultuurverspreider de laatste decennia
regelmatig stof tot discussie heeft opgeleverd is de inwerking van individuele soldatenherinneringen op het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving nog maar
nauwelijks systematisch onderzocht.34 Vreemd is dat niet, want persoonlijke contemporaine getuigenissen die ons inzichten zouden kunnen verschaffen ontbreken ten
enenmale. In een recent artikel over Griekse militaire geschiedschrijving overheerst de
opvatting dat het feilbare karakter van het menselijke geheugen debet is aan het geringe perspectief dat antieke bronnen bieden op een reconstructie van antieke slagveldervaringen.35 Maar ondanks het feit dat persoonlijke herinneringen van de directbetrokkenen bij de veldslagen tegen de Cimbri en Teutones inderdaad geleidelijk zullen zijn vervaagd en met het verstrijken van enkele generaties uiteindelijk in hun geheel zijn opgedroogd leveren moderne inzichten met betrekking tot de werking van
het menselijk brein in gevechtssituaties en de vorming en conservatie van collectieve
herinneringen binnen militaire gemeenschappen enkele interessante aanknopingspunten.36
De individuele herinneringen van de directbetrokkenen bij de gevechten tegen de
Cimbri en Teutones – infanteristen, cavaleristen, stafleden, maar ook alle volgers in de
legertros – kunnen niet anders dan vertroebeld zijn geweest, een rechtstreeks gevolg

Janoschke 2009, 14.
Alexander 2004, 11.
34 Zie bijv. Von Hesberg 1999, waarin onder andere militairen als dragers van de Latijnse spraak- en
schriftcultuur en het beeld van soldaten in de Romeinse literatuur aan bod komen. Een uitzondering is
Horsfall 2003, appendix 1, 103-115 = Horsfall 1999, 107–117.
35 Wheeler 2011, 53-104.
36 Runia (1995) spreekt in zijn studie naar de wisselwerking tussen de geschiedschrijving en individuele
oorlogservaringen, waarin Tolstoj’s Oorlog en vrede centraal staat, over de ‘pathologie van de veldslag.’
32
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van de consternatie waarmee antieke veldslagen doorgaans gepaard gingen.37 Factoren als het vele lawaai en de als gevolg daarvan soms gebrekkige communicatie, de
vele stofwolken, de gesteldheid van het terrein en de verzengende hitte waren waarschijnlijk van grote invloed op de wijze waarop slagveldervaringen werden opgeslagen in het geheugen.38 In zijn relaas van de slag bij Bedriacum in 69 n.C., de beslissende
slag tussen de troonpretendenten Otho en Vitellius, laat Plutarchus bijvoorbeeld weten: “De meeste ooggetuigen verklaren dat de strijd zo gegaan is, hoewel ze zelf ook
wel toegeven de afzonderlijke details niet goed te kennen vanwege de chaos en de
oneffenheden van het terrein.”39
Lendering typeert de manier waarop een soldaat op het slagveld functioneert even
treffend als plastisch:
“Een veldslag is een fysiek en psychisch uitputtende chaos die niemand lang kan
volhouden. Een frontsoldaat is vooral angstig en zijn lichaam bereidt zich voor
op vluchten of vechten. Daartoe concentreert het bloed zich waar het nodig is: in
benen en armen, bij het door een adrenalinestoot gejaagd kloppende hart en rond
de snel werkende longen. Deze pompen zuurstof en glucose naar de gespannen
spieren en de hersenen, die koortsachtig de waarnemingen door de verwijde pupillen trachten te ordenen. De soldaat is hypergeconcentreerd, wat wil zeggen
dat de hersenen alleen indrukken selecteren die duiden op dreiging: zaken die
bewegen. De rest wordt genegeerd.”40
Hoewel bepaalde memory systems van het menselijk langetermijngeheugen in stresssituaties op volle toeren draaien (het procedurele geheugen voor motorische vaardigheden, het perceptuele geheugen voor de herkenning van bijvoorbeeld vormen, priming
voor het herkennen van eerder verworven informatie) functioneren het deel van het
geheugen dat mensen in staat stelt om gebeurtenissen uit het verleden te herinneren
(het episodische geheugen) en het deel dat feiten en informatie opslaat en terughaalt
die niet-gerelateerd zijn aan individuele persoonlijke ervaringen maar eerder algemene kennis en feiten bevat (het semantische geheugen) verre van optimaal wanneer

Zie voor een verkenning van dit thema Lendering 2006.
Zie voor de hevigheid van antieke slagvelden bijv. Hanson 1989, 96-104; 135-218; Lazenby 1991, 87109; Lee 1996, 199-217; Daly 2002, 156-202; De Libero 2009, 281-283; Koon 2011, 77-94. Zie bijv. ook Polybius 18.25.1; Caesar, De bello civili 3.92.5; [Caesar], De bello Hispaniensi 31.6; Plutarchus, Antonius 39.4;
Ammianus Marcellinus 31.13.1 (lawaai); Ammianus Marcellinus 24.6.13 (moeizame communicatie); Sallustius, Bellum Iugurthinum 51.3; Caesar, De bello civili 3.95.2; Plutarchus, Marius 26.4; Ammianus Marcelinus 31.12.11-13 (hitte). Zie voor stofwolken bijv. Appianus, Hannibalica 4.20-26, die over de paniek
binnen de Romeinse gelederen onder andere opmerkt: “Het merendeel (van de soldaten) werd gehinderd door het stof (
), wat hen belette om ook maar enig
benul te vormen van wat er gaande was. Maar, zoals wel vaker gebeurd in gevallen van wanorde en
paniek (
), beschouwden ze hun positie erger dan deze was en de hinderlagen talrijker
dan ze feitelijk waren (23).” Zie tevens Plutarchus, Marius 26; Sulla 19; Ammianus Marcellinus 16.12.37.
39 Plutarchus, Otho 14.1.
40 Lendering 2006, 8.
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iemand verwikkeld is in een strijd op leven en dood.41 Ondanks dat recentelijk onderzoek naar het menselijk brein heeft uitgewezen dat sterke emoties doorgaans een positief effect hebben op de vorming van herinneringen zijn combattanten op een slagveld onderworpen aan een verschijnsel dat door psychologen weapon focus wordt genoemd. Dit houdt in dat objecten die sterke emoties oproepen, zoals bijvoorbeeld de
wapens van een tegenstander, vrijwel alle aandacht opeisen, waardoor de overige gebeurtenissen gedegradeerd worden tot bijzaken.42 Vooral wanneer onder de vechtende soldaten paniek uitbreekt, met een totale ineenstorting van de organisatie als
gevolg, is het moeilijk voor te stellen dat er personen zijn die na afloop van de strijd
nog in staat zijn een accuraat, betrouwbaar en geordend verslag van de gevechtshandelingen te reconstrueren.43
Autobiografische herinneringen hebben bovendien maar een tijdelijke ‘houdbaarheid’. Ze hebben de neiging geleidelijk te vervagen wanneer de betrokkenen niet in
contact blijven met diegenen die als lid van dezelfde Erlebnisgemeinschaft dezelfde ervaringen delen. De herinnering heeft feitelijk alleen overlevingskans binnen ondersteunende sociale contexten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer individuen hun
persoonlijke herinneringen beginnen uit te wisselen, bijvoorbeeld onder lotgenoten
binnen het verband van het leger, en zich zo evolueren tot een Erinnerungsgemeinschaft.
Onder soldaten is er vaak sprake van een sterke sociale coherentie, wat legers doorgaans hechte Erinnerungsgemeinschaften maakt. In de Romeinse tijd lijkt dit niet anders
te zijn geweest.44 Deze coherentie nam in tijden van militaire rampspoed of in de directe nasleep daarvan waarschijnlijk alleen maar verder toe. Daardoor kunnen militaire Erlebnis- en Erinnerungsgemeinschaften in tijden van een horrendous event uitgroeien tot belangrijke carrier groups, groepen dus die de impact van een potentieel
traumatische gebeurtenis herkennen en de gevolgen en betekenis ervan in de publieke
sfeer verspreiden. In het geval van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones speelden
Het procedurele geheugen, het perceptuele geheugen en priming maken deel uit van het impliciete of
niet-declaratieve geheugen; het episodische geheugen vormt een onderdeel van het expliciete of declaratieve geheugen. Zie hiervoor Markowitsch 2010, 275-283. Zie voor neurowetenschappelijke aspecten
van herinneren tevens Stock/Gajsar/Güntürkün 2016, 369-391. Voor de onvolkomenheden van het
menselijk geheugen zie Schacter 2003.
42 Schacter 2003, 163-164: “Experiments have shown that people usually remember well the central focus
of an emotionally arousing incident, at the expense of poor memory for peripheral details (164).” Voor
de invloed van emoties op herinneringen zie bijv. Schacter 2003, 163-165; 178-183; Stock/Gajsar/Güntürkün 2016, 379-381.
43 Toner 2013a, 133: “Panic leading to disorder and loss of organization were what could turn a military
defeat into a disaster. At Cannae, it had been the fact that the Roman troops had panicked when attacked
from the sides and the rear.” Livius (22.6.6-7) beschrijft in de eindfase van de slag bij het Trasimeense
Meer een “onachtzame paniek (inconsultus pavor)” bij Romeinse soldaten. Zie bijv. ook Plutarchus, Otho
14.1. Voor de tekortkomingen van antieke oorlogsverslaglegging zie Lendering 2006, m.n. 185-194 voor
de Slag bij Cannae.
44 Zie bijv. Carl/Planert, eds. 2012 voor militaire herinneringsculturen in de vroegmoderne tijd (14 de19de eeuw). In Janoschke 2009 staat de militaire herinneringscultuur in het koninkrijk Saksen in de periode 1863-1913 centraal. Uit deze studie komt naast de sterke verbondenheid van soldaten gedurende
hun diensttijd een duidelijke behoefte bij veteranen naar voren om ook na hun diensttijd de herinnering
eraan levendig te houden, bijv. door de oprichting van Militärvereinen voor afgezwaaide soldaten, het
vieren van herinneringsfeesten – de Frans-Pruisische Oorlog van 1870-1871 speelt hierbij een prominente rol – en jubilea (bijv. van bepaalde legeronderdelen), maar ook door het schrijven van persoonlijke
memoires. Zie voor het Romeinse leger als closed society MacMullen 1984, 440-456; Lee 1996, 207-210;
Goldsworthy/Haynes, eds. 1999; Horsfall 2003, 106-107.
41
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de persoonlijke ervaringen van de betrokken soldaten vermoedelijk een grote rol. Zij
immers konden hun tijdgenoten laten delen in de gruwelijkheden die zich in hun beleving op het slagveld hadden voltrokken en het beeld verspreiden van een afschrikwekkende barbaarse tegenstander die het had voorzien op het voortbestaan van Rome.
Tegelijkertijd kunnen soldaten aan de basis hebben gestaan van mondelinge overleveringen waarin het falen van de Romeinse legioenen werd afgeschoven op de legerleiding – een mechanisme dat veel maatschappelijke bijval kan hebben gevonden gezien
de conducive background van militaire nederlagen en moeizame vorderingen in diverse
andere oorlogen in de laatste twee decennia van de tweede eeuw v.C. Deze soldatenervaringen en de collectieve herinneringen die daaruit voortvloeiden kunnen belangrijke bouwstenen zijn geweest voor de master narrative die na enkele generaties uitkristalliseerde in de literaire overlevering (zie Hoofdstuk I 1 en 2).
Een concreet voorbeeld van een situatie waarin soldaten onderling herinneringen
uitwisselen – nota bene op de plaats waar de horrendous event zich voltrokken had –
levert Tacitus in zijn Annales, wanneer hij beschrijft hoe Germanicus in 15 n.C. met zijn
leger terugkeert naar de locatie van de clades Variana, zes jaar na de beruchte nederlaag
in het Teutoburgerwoud. De overlevenden van de nederlaag (cladis eius superstites) die
zich in Germanicus’ gezelschap bevonden leidden hun aanvoerder en zijn soldaten
rond over de rampplek en wezen aan:
“Hier waren bevelhebbers gevallen, ginds adelaarstekens meegegrist. En ook
waar Varus zijn eerste wond had opgelopen. Waar hij met noodlottige hand door
een eigen stoot de dood had gevonden. Op welke verhoging Arminius zijn troepen had toegesproken. Hoeveel galgen er voor gevangenen waren gemaakt, hoeveel martelkuilen. Hoe hij vaandels en adelaarstekens hooghartig had bespot.”45
Hierboven zagen we reeds dat Marius de bij Arausio verslagen legioenen in zijn eigen
gelederen had opgenomen, waarna hij hen “onderrichtte (…) in de regels en de vaardigheden van de krijg.”46 Dit onderricht impliceert een intensieve samenwerking tussen Marius’ eigen soldaten en de Arausio-strijders, waarbij autobiografische herinneringen van de laatsten grote impact kunnen hebben gehad op de vorming van (indirecte) collectieve herinneringen bij hun nieuwe strijdmakkers.
Het oprakelen van herinneringen door veteranen aan een (verloren) veldslag zoals
hierboven door Tacitus wordt beschreven gebeurde zoals gezegd niet alleen tussen
soldaten onderling; ook de burgerbevolking werd op den duur geconfronteerd met de
wederwaardigheden van het slagveld en de (vermeende) slagkracht van de oprukkende barbaren, waardoor de individuele, autobiografische herinneringen van soldaten samensmolten tot een collectief gedragen herinnering van de gebeurtenissen – een
proces dat we hieronder nog in detail zullen beschouwen. Het zal ertoe hebben bijgedragen dat herinneringen aan veldslagen gedurende meerdere generaties en onder
grotere delen van de Romeinse bevolking konden blijven voortbestaan.

45
46

Tacitus, Annales 1.61.4. Zie voor deze episode tevens Kerremans 2011, 308-309.
Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10; Kerremans 2016, 833-834.
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3.2.2 Indirecte herinneringen
Wanneer we in verband met de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones spreken over
indirecte herinneringen kunnen we in de eerste plaats denken aan de bevolking van
steden en dorpen in Gallië die niet ver verwijderd lagen van de diverse slagvelden,
maar ook aan de stadsbevolking van Rome en de steden in Noord-Italië die – zeker na
de nederlaag bij Arausio en de opmars van de Cimbri over de Alpen – leefden met de
angst ten prooi te zullen vallen aan hordes plunderende barbaren. In deze steden moeten met zekere regelmaat berichten zijn doorgesijpeld over de geleden nederlagen, wat
ongetwijfeld geleid zal hebben tot een paniekstemming onder de bevolking.47 Hoewel
op gepaste afstand vormden zich in deze steden Erlebnisgemeinschaften die door hun
gedeelde herinneringen aan de gebeurtenissen uiteindelijk ook Erinnerungsgemeinschaften werden.
De angst onder de Italische bevolking in de periode volgend op de nederlaag bij
Arausio wordt weerspiegeld in de eerder geciteerde woorden van Sallustius uit de
Bellum Iugurthinum, die hierover opmerkt: “Heel Italië had gesidderd van angst (Quo
metu Italia omnis contremuerat).”48 Deze post hoc-perceptie, die niettemin valt binnen de
reikwijdte van het communicatieve geheugen, wordt waarschijnlijker door soortgelijke reflecties bij latere auteurs als Diodorus Siculus, Lucanus, Plutarchus en Florus,
die tezamen een beeld genereren van Romeinse radeloosheid door de barbaarse aanwezigheid op Italisch grondgebied. We zagen eerder al hoe Diodorus de grote rouw
beschrijft onder de Romeinse bevolking als gevolg van de nederlaag bij Arausio en de
talrijke doden aan Romeinse zijde, evenals de desolate toestand van Italië – versterkt
door een vrijwel gelijktijdige slavenopstand op Sicilië.49 Dat veel mannen waren gesneuveld in de opeenvolgende veldslagen tegen de Cimbri en Teutones en in andere
onfortuinlijke militaire confrontaties in dezelfde periode kan geleid hebben tot een tijdelijke oververtegenwoordiging van vrouwen en ouderen in de samenleving en tot
rekruteringsproblemen en gevoelens van maatschappelijke onzekerheid.50
Eveneens zagen we hoe de dichter Lucanus (39-65 n.C.) in zijn literaire epos Pharsalia de angst verwoordt die de burgers van Ariminum (het huidige Rimini) tijdens de
Romeinse burgeroorlog (49-45 v.C.) gevoeld zouden hebben voor de troepen van de
oprukkende Caesar, die enige tijd daarvoor de Rubico was overgetrokken.51 Dit zou
de bevolking aan eerdere rampspoed hebben herinnerd:
“Wij zagen eerst de Gallische aanval, de stortvloed van Cimbri, het Punische oorlogsgevaar en de razernij van Teutones (Cimbrumque furentem… furoris Teutonici).
Telkens wanneer de Romeinen door Fortuna uitgedaagd werden, liep híér de
weg van de oorlog!”52

Zie bijv. Toner 2013a, 131-143; Sonnabend 2013, 66-100 over ontwrichtende werking van oorlogen.
Sallustius, Bellum Iugurthinum 114.2.
49 Diodorus Siculus 34/35.37 (Arausio); 36.1 (Sicilië); zie Hoofdstuk I 1.2.4.
50 Appianus, Iberica 6.16.99 weerspiegelt het gebrek aan manschappen na de Slag bij Arausio. Zie voor
deze gevoelens van onbehagen Clark 2014, 72.
51 Lucanus, Pharsalia 1.228-243.
52 Idem 1.254-255.
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Lucanus suggereert dat Ariminum vanwege zijn strategische ligging rechtstreeks was
geconfronteerd met het oorlogsgeweld van de Cimbri en Teutones. Hoewel de Teutones het jaar ervoor reeds waren verslagen en het daarnaast zeer de vraag is of de Cimbri ooit zover zuidwaarts op het Italisch schiereiland zijn doorgedrongen53 creëert Lucanus met deze fictieve herinnering post hoc een gefingeerd angstbeeld dat in de tijd
waarin de dichter zijn epos over de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius schreef
alleszins voorstelbaar moet zijn geweest. Bovendien valt niet uit te sluiten dat het door
Lucanus gefingeerde type “small-scale, local disaster”54 zich na de overtocht van de
Cimbri werkelijk heeft gemanifesteerd in gebieden ten zuiden van de Alpen die gesitueerd waren langs de opmarsroutes van de Germanen. Op zijn minst kan de aanwezigheid van een schare noordelijke barbaren in het noorden van Italië gevoelens van
angst en onzekerheid met zich hebben meegebracht, versterkt door recente herinneringen aan de vijf nederlagen die Rome tegen de Cimbri en Teutones had geleden in
de jaren ervoor. Het door Plutarchus opgeworpen beeld dat geheel Noord-Italië na de
terugtrekking van Catulus in 102 v.C. overspoeld werd door plunderende barbaren is
waarschijnlijk een overdreven weergave van de feitelijke situatie in 102-101 v.C., evenals Florus’ sjabloonvertelling over de Cimbri die zich na hun beklimming van de Alpenpassen in de regio Venetia te goed deden aan de Italische luxe (zie Hoofdstuk I
2.2.2).55 Desalniettemin kunnen in dergelijke regio’s persoonlijke herinneringen van
burgers aan de aanwezigheid van de Cimbri op den duur zijn samengesmolten tot
lokale, collectieve herinneringen die generaties lang bleven voortbestaan en die vooral
in tijden van hernieuwde militaire dreiging kwamen bovendrijven, op een wijze die
analoog kan zijn geweest aan Lucanus’ hierboven geciteerde (fictieve) stemmingsbeeld.
Hoewel het autobiografische geheugen van mensen uit de oudheid nauwelijks nog
traceerbaar is zijn passages als die van Diodorus Siculus, Sallustius, Lucanus, Plutarchus en Florus met betrekking tot de Cimbri en Teutones waarschijnlijk belangrijke
indicatoren voor de angst die ten tijde van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones
door delen van de Italische bevolking gevoeld moet zijn. Zij kunnen geïnterpreteerd
worden als echo’s van sterke collectieve herinneringen die in deze dagen gevormd zijn
binnen diverse Erinnerungsgemeinschaften in Italië en andere delen van het Romeinse
Rijk. Het is hierbij van belang om te beseffen dat oorlogen in hun algemeenheid diepe
wonden kunnen slaan in een samenleving en kunnen leiden tot lange perioden van
sociale ontwrichting en een verstoring van een gevoel van normaliteit en veiligheid.56
Hoewel Flower gelijk heeft wanneer zij stelt dat de Romeinen gewend waren aan oor-

Johne 2006, 39.
Terminologie van Toner 2013a, 72-73.
55 Plutarchus, Marius 23.6; Florus 1.38.13; vrgl. Cassius Dio 27, frgm. 94; Ampelius, Liber memorialis 22.4;
45.2.
56 Toner 2013a, 131: “It could decimate the male population; it ripped apart families and could have a
devastating effect on civilians through sieges and famine.” Zie bijv. ook Hutchison/Bleiker 2015, 210221: “In some instances, the social and communal impact is so shocking that a normal understanding of
how the world works is impossible. The comfort and stability of normal habits and social expectations
are stripped away (212).”
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logen en oorlogsslachtoffers waren omvangrijke militaire nederlagen voor Rome eerder uitzondering dan regel.57 Dit maakt het aannemelijk dat de maatschappelijke onrust na iedere nederlaag tegen de Cimbri en Teutones groot moet zijn geweest. Deze
onrust werd mogelijk aangewakkerd door het besef dat deze nederlagen waren geleden tegen een barbaarse, exogene tegenstander uit de meest verafgelegen delen Europa.58
Binnen deze context is de vaststelling van Toner van belang dat de angst die na een
geleden militaire nederlaag door een bevolking wordt ervaren na verloop van tijd de
angst voor die ene verloren slag kan gaan overstijgen: “The battle becomes a metaphor
for the disruption that the military disaster was to cause in the wider Roman world,”
aldus Toner in zijn recente boek over rampen in de Romeinse wereld.59 Deze uitspraak
wordt meer aannemelijk door de onrust die in Rome zou zijn ontstaan in de dagen
volgend op de desastreuze nederlaag van P. Quinctilius Varus in 9 n.C. voor een verwachte grootscheepse Germaanse invasie over de Rijn. Door het wegvallen van het
grootste deel van het Rijnleger zou in Rome in de weken die volgden het gevoel zijn
gerezen dat de poorten naar Gallië en Italië wagenwijd openstonden en had het waanidee postgevat dat Arminius, de leider van de opstandige Germanen, voornemens was
Gallië binnen te vallen.60 Een soortgelijke situatie deed zich voor in 15 n.C., toen een
Romeins leger onder aanvoering van Caecina, een generaal uit het leger van Germanicus, op Germaanse bodem in een hinderlaag was gelopen, waarna de angst ontstond
dat Germaanse stammen in de richting van de Rijn zouden optrekken. Een aantal soldaten zou zelfs het plan hebben opgevat om de brug bij Vetera (Xanten) over de Rijn
af te breken, maar Agrippina, de vrouw van Germanicus, wist dat te verhinderen.61
Met angst en beven moet er op dit soort momenten zijn teruggedacht aan gewelddadige barbaarse migraties uit vroegere tijden die een bedreiging waren geweest voor
het voortbestaan van Rome. Niet voor niets maakt Velleius Paterculus, die niet lang ná
deze gebeurtenissen schreef, de vergelijking tussen de gebeurtenissen in 9 n.C. en de
opmars van de Cimbri en de Teutones van ruim honderd jaar daarvoor.62 Het doel van
de Germaanse opstand onder Arminius zou, zo werd wel beweerd, een offensief zijn
geweest gericht tegen de gehele mediterrane wereld.63 Het zijn dergelijke ongefundeerde angsten die in een periode van cultural disorientation – de eerste fase van
Sztompka’s traumatic sequence, waarvan zoals hierboven betoogd sprake lijkt te zijn
geweest in de periode waarin de Cimbri en Teutones hun vermeende opmars tegen
Rome maakten – bijgedragen kunnen hebben aan de vorming van een collectief
trauma.
Aannemelijk is dan ook dat bij de verspreiding van persoonlijke herinneringen aan
de verloren oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, in het bijzonder bij het opduiken
Flower 2010, 99. Zie ook Toner (2013a, 131), die de nederlaag bij Cannae in 216 v.C. als maatstaf neemt
voor een militaire ramp: “Defeats like Cannae were, from the Roman point of view, mercifully rare.”
Voor de reactie van de Romeinen op militaire nederlagen zie Clark 2014.
58 Santangelo 2016, 42-43.
59 Toner 2013a, 134.
60 Suetonius, Augustus 23.2; Cassius Dio 56.23.1.
61 Tacitus, Annales 1.69.1. Voor het moeizame campagnejaar 15 n.C. onder Germanicus zie Kerremans
2011, 308-310.
62 Velleius Paterculus 2.120.1.
63 Cassius Dio 56.22.2.
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van de Cimbri over de Alpen, de oude overlevering omtrent de metus Gallicus van bijna
driehonderd jaar daarvoor als een recalled memory herleefde in het communicatieve
geheugen van de Romeinse samenleving. Deze overlevering – zo blijkt uit literaire getuigenissen bij onder andere Diodorus Siculus, Livius en Plutarchus – inclineerde naar
het mythologische, maar had zich desondanks stevig geworteld in het collectieve geheugen van Rome.64 De verhalen over de inname van het Capitool, gekoppeld aan een
reeds bij Griekse auteurs geconstrueerd vijandbeeld van de noordelijke barbaren, waren zoals we reeds eerder zagen een belangrijke conducive background voor het ontstaan
van een collectief trauma (zie Hoofdstuk I 3.1). Bij de opeenvolgende nederlagen tegen
de Cimbri en Teutones zullen historisch gewortelde collectieve gevoelens van angst en
onzekerheid dan ook zeker een grote rol hebben gespeeld.65 Op de momenten waarop
nieuws of geruchten over deze nederlagen de stad binnendruppelden zal menig inwoner van Rome het Capitool wederom belegerd hebben zien worden: de inname van
hun stad moet voor het Romeinse volk de grootst denkbare nachtmerrie zijn geweest.66
Het was tegen deze culturele achtergrond dat mensen die niet fysiek bij de veldslagen tegen de Cimbri en Teutones aanwezig waren geweest toch indirecte herinneringen konden vormen. Het gevolg van het uitwisselen van individuele herinneringen is,
indachtig de theorie van Halbwachs, dat deze herinneringen op termijn niets anders
meer zijn dan gecompileerde beelden waarin persoonlijke herinneringen verweven raken tot een sociaal bepaald begrip van het verleden.67 Hoe kan deze mnemonische samensmelting in de periode volgend op de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones
zijn verlopen? Getracht zal worden dit proces te reconstrueren, deels aan de hand van
bronnen die betrekking hebben op de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, maar
deels ook aan de hand van comparatief bronnenmateriaal dat betrekking heeft op enkele andere grote (militaire) rampen uit het Romeinse verleden.
Naast de uitwisseling van ervaringen tussen soldaten onderling en de vorming van
collectieve herinneringen binnen groepen soldaten – een proces dat we hierboven
reeds beschreven – moeten er in de dagen, weken en misschien zelfs jaren volgend op
de verloren veldslagen tegen de Cimbri en Teutones contacten hebben plaatsgevonden
tussen soldaten en de gewone bevolking die eveneens de samensmelting van individuele, autobiografische herinneringen tot een collectief gedragen herinnering van de
gebeurtenissen tot gevolg moeten hebben gehad.68 Deze processen vonden bijvoorbeeld plaats in steden langs de vluchtroutes van de verslagen Romeinse legers waar
soldaten werden opgevangen en verzorgd door de lokale bevolking, of in hun geboortedorpen- en steden die zij na lange omzwervingen hadden weten te bereiken. Hier

In de Fasti Praenestini (Inscr. It. XIII 2.17), opgesteld in de augusteïsche periode, wordt het reinigingsfeest Tubilustrium van 23 maart in verband gebracht met de Gallische inname van 390 v.C. Zie hiervoor
Behrwald 2009b, 157, met n. 90 aldaar.
65 Zie Toner 2013a, 131-143 voor de impact van militaire catastrofen op de Romeinse samenleving. Toner
heeft hierbij de slagen bij Cannae en Adrianopolis op het netvlies, maar zijn beschrijving zou zondermeer ook betrekking kunnen hebben op de verloren slagen tegen de Cimbri en Teutones.
66 Williams 2001, 170-182; 221-222; Keitel 2010, 337.
67 Halbwachs 1925; 1950 en tevens Hutton 1993, 6-7; Luiselli 2011, 10.
68 Beck (2006, 206) beschrijft dit proces met betrekking tot Cannae. Voor de impact van militaire nederlagen op het Romeinse collectieve geheugen zie Östenberg 2014, 255-265.
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vormden familieleden, vrienden en andere personen indirecte herinneringen van veldslagen waaraan zij zelf part nog deel hadden gehad.69 Ondanks de veilige afstand
waarop deze lieden zich hadden bevonden op het moment dat het onheil zich voltrok
konden de gewelddadigheden waarmee zij met terugwerkende kracht werden geconfronteerd wel degelijk ondermijnend zijn voor het gevoel van normaliteit en veiligheid
dat een samenleving onder normale omstandigheden ervaart. Zodoende konden ook
binnen deze gemeenschappen sterke, collectief gedeelde emoties als verdriet, angst,
verbazing, woede, afschuw, wanhoop, schaamte en schuld worden opgeroepen, die
konden blijven aanhouden lang nadat de gebeurtenissen die de emoties hadden opgeroepen hadden plaatsgevonden.70 Dit is geen onbelangrijk gegeven, aangezien emoties
een grote rol spelen bij de vorming en de bestendiging van herinneringen (zie Hoofdstuk I 4.1). Het valt bovendien aan te nemen dat zich binnen deze gemeenschappen
nieuwe carrier groups vormden, groepen individuen die de horrendous event niet aan
den lijve hadden ondervonden maar die desondanks het belang van deze gebeurtenis
herkenden en met hun indirecte ervaringen en herinneringen bijdroegen aan het ontstaan van een collectief trauma – en aan de vorming van de master narrative waarin de
traumatische gebeurtenissen werden gerepresenteerd.
Ook op andere wijzen konden soldatenherinneringen invloed uitoefenen op het collectieve geheugen. De Griekse satiricus Lucianus (tweede eeuw n.C.) schrijft in zijn
korte traktaat Quomodo historia conscribenda sit dat gewone lieden zoals soldaten, maar
ook ambachtslieden en kooplui die met het leger meetrokken soms met grote zorg een
verslag van gebeurtenissen bijhielden en op schrift stelden – zonder opsmuk en rechttoe rechtaan. Een dergelijke amateur, zo vervolgt Lucianus, “(heeft) vanaf het begin
geenszins de pretentie (…) zich anders voor te doen dan hij is, namelijk iemand die het
voorwerk doet voor latere historici die wél niveau hebben en bekwaam genoeg zijn
om een geschiedwerk op te zetten.”71
Feitelijk stelt Lucianus hiermee vast dat individuele herinneringen van personen
die zich ophielden in de nabijheid van een leger aan de basis konden staan van grotere
geschiedwerken, die op hun beurt weer invloed konden uitoefenen op het collectieve
geheugen van een groep of groepen. Iets soortgelijks schrijft de vierde-eeuwse retoricus Libanius, die de commentarii opvraagt van een zekere Philagrius, een officier in het
leger van Julianus, en hierbij opmerkt dat het vervolgens zijn taak is om de aantekeningen betreffende “alle bijzonderheden, de aard van de locaties, de grootte van de
steden, de hoogte van de fortificaties, de breedte van rivieren, en alle successen en
tegenslagen (...) te kleden in de mantel van de retorica.”72 Ook uit deze passage valt af
Vriendschapsbanden tussen soldaten en burgers waren niet ondenkbeeldig. De dichter Martialis bijvoorbeeld had een centurio in zijn vriendenkring, de primipilaris Aulus Pudens, die meerdere malen
wordt genoemd in de epigrammen (1.31.3; 4.13; 4.29; 5.28; 5.48; 6.54; 5.58; 5.78; 6.58.10; 7.11; 7.14; 7.93.3;
8.63; 9.81; 11.38; 12.51; 13.69). Ook Plinius Minor had militaire vrienden, zoals blijkt uit enkele van zijn
brieven (Epistulae 6.25; 7.11.4; 10.87). Zie tevens Nauta 2002, 71-72; 133; Horsfall 2003, 110.
70 Zie voor deze theorie Hutchison/Bleiker 2015, 210; tevens 212: “War is a deeply emotional form of
political action. Whether experienced as a combatant or as a civilian, the conflict it instigates causes both
immediate and long-lasting forms of violence and trauma.”
71 Lucianus, Quomodo historia conscribenda sit 16.
72 Libanius, Epistulae 1434.2, 4; Ando 2000, 127-128. Hoewel niet betrekking hebbend op een militaire
aangelegenheid is ook Tacitus’ verzoek aan Plinius Minor om hem een beschrijving te sturen van de
dood van diens oom Plinius Maior tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C., “zodat je een ac69
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te leiden dat de overlevering met betrekking tot militaire aangelegenheden niet zozeer
langs officiële overheidskanalen werd verspreid, maar vooral gebaseerd was op persoonlijke ervaringen van directbetrokkenen.73
In welk tempo individuele herinneringen in de oudheid samensmolten tot collectief
gedragen herinneringen laat zich raden, maar we mogen aannemen dat de stadsbevolking van Rome als indirectbetrokkenen ook collectieve herinneringen kon vormen op
basis van gebeurtenissen die elders in het rijk hadden plaatsgevonden. Zoals het Romeinse volk op een avond in 146 v.C. was uitgelopen en vele mensen elkaar de hele
nacht lang omarmden en gelukwensten toen het nieuws de stad bereikte dat P. Cornelius Scipio Aemilianus de definitieve overwinning op Carthago had behaald, zo is het
aannemelijk dat samenscholingen van deze aard en omvang eveneens ontstonden in
tijden van crisis en rampspoed, bijvoorbeeld op de momenten dat er nieuws of geruchten binnenkwamen over de geleden nederlagen tegen de Cimbri en Teutones, en dat
op deze momenten indirecte herinneringen werden geconstrueerd die in op termijn
samensmolten tot collectieve herinneringen.74 Officiële rapportages die op bepaalde
momenten moeten zijn voorgelezen onder het volk kunnen eveneens aan de basis hebben gestaan van indirecte herinneringen. Livius laat weten dat de brieven van de consuls (litterae consulum) die in 393 v.C. in oorlog met de Samnieten verwikkeld waren
niet alleen in de senaat werden voorgedragen, maar ook voor het volk; in beide gevallen werden ze vanwege het succes in de strijd met enthousiasme aangehoord.75 Hetzelfde geldt voor de brief van T. Quinctius Flaminius, waarin deze berichtte over zijn
overwinning in Griekenland.76 Contiones waren in dat kader de gelegenheden waar
terugkerende zegenrijke generaals over hun res gestae spraken.77 Ook gedurende noodsituaties kon het volk via dit kanaal worden ingelicht, zoals tijdens de uit de hand
gelopen Bacchanalia van 186 v.C. Nadat de contio uiteenging, heerste er volgens Livius,
“grote schrik in de hele stad (terror magnus urbe tota fuit).” Door brieven aan gastvrienden over het senaatsbesluit en de vergadering bleef deze angst niet binnen de muren
van de stad of binnen het gebied van Rome, maar raakte men overal in Italië in grote
onrust (totam Italiam… trepidari coeptum est).”78
Dit voorbeeld laat zien dat de uitwisseling van persoonlijke herinneringen en de
vorming van collectief gedragen herinneringen geen processen zijn geweest die zich

curaat verslag door kan geven aan toekomstige generaties,” een voorbeeld van hoe een directe herinnering aan een dramatische gebeurtenis wordt doorgegeven aan iemand zonder directe herinnering aan
deze gebeurtenis (Plinius, Epistulae 16.1).
73 Ando 2000, 127.
74 Zie voor het nieuws van de overwinning op Carthago Appianus, Punica 20.133-134; Bellen 1985, 3. Zie
bijv. ook Livius 24.16.16, waar wordt beschreven hoe de bevolking van Beneventum het Romeinse leger
in jubelstemming onthaald en laat deelnemen aan feestmaaltijden in hun huizen na Tiberis Sempronius
Gracchus’ overwinning op Hanno in 214 v.C. Zie voor de aankomst (en vertrek) van succesvolle Romeinse generaals Sumi 2005, 35-41.
75 Livius 10.45.5; Mouritsen 2001, 38. Voor andere voorbeelden waarin generaals het volk inlichten over
hun militaire verrichtingen zie Livius 36.40.14; 45.40.9. Millar (1998, 29; 126; 145; 195) veronderstelt dat
toespraken voor contiones werden gepubliceerd en ook buiten Rome werden verspreid.
76 Livius 33.24.3-4; Hölkeskamp 1995, 29 met n. 85 aldaar voor andere voorbeelden.
77 Zoals bijv. L. Aemilius Paullus, waarvoor Livius 41.1-12; 45.40.9; Plutarchus, Aemilius 36.3-37.1 en
Hölkeskamp 1995, 29 met n. 86 aldaar voor andere gevallen.
78 Livius 39.17.4.
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uitsluitend in de richting van Rome bewogen, maar dat deze zich ook vanuit het centrum richting de periferie bewogen. Collectief herinneren is, zo stelt Olick, een uiterst
complex proces waarbij zeer veel mensen betrokken zijn, zodat het zeer onaannemelijk
is dat een samenleving slechts één collectieve herinnering bezit die op één manier
vorm krijgt.79 Met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones is het dus
denkbaar dat verschillende groepen mensen op verschillende plaatsen in het rijk op
min of meer gelijktijdige ogenblikken te weten zijn gekomen wat in 113 v.C. was geschied in Noricum, in 107 v.C. bij Aginnum en in 105 v.C. bij Arausio en – mede door
de invloed van collective agents – (indirecte) collectieve herinneringen van deze gebeurtenissen hebben gevormd.80 We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat na elk van de
vijf desastreus verlopen veldslagen tegen de Cimbri en Teutones soldaten van de verslagen Romeinse legioenen zijn uitgewaaierd over verschillende delen van Zuid-Gallië
en het noorden van het Italisch schiereiland, waar evenals in Rome collectieve herinneringen ontstonden. Appianus vertelt hoe na de nederlaag bij Noreia in 113 v.C. soldaten in kleine groepen de bossen in zouden zijn gevlucht, om zich pas na drie dagen
te hergroeperen.81 Bij andere gelegenheden keerden de uitgedunde troepenmacht na
een reis van waarschijnlijk meerdere weken terug in Rome en andere Italische steden,
wat wordt weerspiegeld in het dramatische – en ongetwijfeld overtrokken – beeld van
de tien mannen die volgens Orosius de slag bij Arausio zouden hebben overleefd, en
“die de onheilsboodschap thuisbrachten en daarmee het onheil verder vergrootten.”82
Vegetius schept een meer aannemelijke weergave van de lotgevallen van de verslagen
legioenen bij Arausio met zijn opmerking dat Marius “de resten daarvan had overgenomen.”83 De persoonlijke ervaringen van deze overlevenden zullen vanwege het
sterk autobiografische karakter grote impact hebben gehad op de vorming van (indirecte) collectieve herinneringen van mensen die niet zelf tegenover de Cimbri en Teutones op het slagveld hadden gestaan.84 Tezamen vormden deze twee groepen een
belangrijke carrier group, die in de periode volgend op de noodlottige gebeurtenissen
in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een collectief trauma
en de constructie van een in bredere kringen herkende master narrative.
Er valt in dit kader een parallel te trekken met de overlevenden van de slag bij Cannae (2 augustus 216 v.C.), die ruim honderd jaar daarvoor hun toevlucht hadden gezocht in de stad Canusium. Een deel van de verslagen Romeinen bereikten deze stad
nadat zij een doorbraak hadden geforceerd langs de troepen van Hannibal, een ander
deel slechts nadat zij zichzelf hadden vrijgekocht.85 Een groep gevluchte infanteristen
en cavaleristen, “die verspreid over de velden gevlucht waren,” zo schrijft Livius, bereikte de stad Venusia, waar de inwoners zich over hen ontfermden door hen over

Olick 2010, 159. Zie voor het lokale karakter van collectieve herinneringen Galinsky/Lapatin, eds.
2015; Johnston 2017, 125-189.
80 De exacte locatie van de nederlaag uit 109 v.C. is niet bekend.
81 Appianus, Celtica 4.13: “Maar ook zo verspreidden zich de Romeinen, vluchtten in de bossen en hergroepeerden zich met moeite na drie dagen.”
82 Zie Hoofdstuk I 1.1.4.
83 Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10.
84 Beck (2006, 206) beschrijft een dergelijk proces na de Slag bij Cannae. Voor het lot van overwonnenen
in de Romeinse oudheid zie o.a. De Libero 2009, 280-284.
85 Livius 22.50.11-12; 22.52.4-7.
79

96

I 3 Furor Teutonicus (i): de creatie van een collectief trauma

verschillende families te verdelen en hen geld, kleding en wapens te verstrekken. Voor
de stad Busa was het grote aantal vluchtelingen echter een groot probleem. 86
Ook soldaten die geruime tijd na de geleden nederlaag terugkeerden uit krijgsgevangenschap hadden invloed op de vorming van indirecte herinneringen, zoals de
krijgsgevangenen van Carrhae, over wier bevrijding Augustus hoog opgaf, of zij die
volgens Cassius Dio na de Slag in het Teutoburgerwoud waren vrijgekocht door hun
families.87 In het geval van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones kunnen we denken aan de ongelukkigen die na de nederlaag tegen de Tigurini in 107 v.C. onder het
juk waren doorgevoerd of aan de manschappen die Caius Popillius Laenas had weten
te redden uit barbaarse handen door gijzelaars en de helft van de Romeinse bezittingen
aan hen af te staan. Het was deze laatste gebeurtenis waarnaar Caesar in zijn De bello
Gallico verwijst wanneer hij Divico, een oude leider van de Helvetii, laat opmerken dat
zijn volk het niet gewoon is om gijzelaars af te staan, maar juist om ze in ontvangst te
nemen – een duidelijk bewijs voor het in het Romeinse collectieve geheugen voortleven van deze vernederende gebeurtenis.88 We kunnen ook denken aan de soldaten van
Silanus, Mallius en Caepio, die volgens Florus door de Cimbri en Teutones op de
vlucht waren geslagen en wier legerkampen door de barbaren waren verwoest (omnes
fugati, exuti castris).89 In hun toevluchtoorden deelden deze overlevenden hun ervaringen met de lokale bevolking en uit de accumulatie van herinneringen die daarvan het
gevolg was ontstonden op den duur door hele gemeenschappen collectief gedragen
herinneringen van een vermoedelijk steeds meer geabstraheerd verleden. Ook kunnen
we denken aan de ruitereenheid uit het leger van Catulus die in 102 v.C. bij het zien
van de Cimbrische vijand in paniek naar Rome zou zijn gevlucht (zie Hoofdstuk I
1.2.5). Met hun persoonlijke ervaringen aan de strijd en hun waarschijnlijk gechargeerde verhalen over de barbaarse vijand die zij tevergeefs hadden bestreden zullen
deze carrier groups veel consternatie hebben veroorzaakt onder de lokale bevolking.
De samensmelting van individuele herinneringen tot collectief gedragen en geaccepteerde reminiscenties was zoals hierboven werd gesteld een proces dat zich tegelijkertijd op meerdere plaatsen in het rijk voltrok. Deze aanname verklaart wellicht het
in omloop raken van parallelle tradities in de antieke geschiedschrijving.90 We zagen
eerder dat Plinius de veilige terugtocht van een deel van Catulus’ troepen in 102 v.C.
toeschreef aan het moedige gedrag van de centurio Cn. Petreius Atinas, terwijl volgens
Plutarchus de Romeinen door de Cimbri vrijwillig de aftocht was gegund (zie Hoofdstuk I 1.2.4). Dergelijke divergente tradities in de literaire overlevering kunnen het gevolg zijn geweest van tegenstrijdige ooggetuigenverslagen, bijvoorbeeld op momenten dat afgunst en rivaliteit tussen verschillende generaals en/of legeronderdelen die

Idem 22.54.1-4 (citaat 1).
Horatius, Carmina 3.5.5-12; Östenberg 2014, 257 (Carrhae); Cassius Dio 56.22.4; Lica 2001, 496-501;
Östenberg 2014, 257 (Teutoburgerwoud). Vrgl. Tacitus (Annales 12.27.2-3), die beweert dat enkele krijgsgevangenen pas veertig jaar na dato uit handen van de Chatti werden bevrijd.
88 Caesar, De bello Gallico 1.14.7. Zie Hoofdstuk I 1.1.3.
89 Florus 2.38.4.
90 Vrgl. bijv. Livius 27.27.13, waarin over drie verschillende tradities van de dood van C. Claudius Marcellus in 208 v.C. wordt gesproken: één mondeling overgeleverde, één ontstaan als gevolg van de lijkrede die was uitgesproken door zijn zoon (die een ooggetuige zou zijn geweest) en één die door Livius’
bron Coelius Antipater als het meest aannemelijk werd beschouwd.
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bij een veldslag betrokken waren de kop opstaken. Uit de contradictorische mondelinge en schriftelijke tradities die hieruit ontstonden konden geschiedschrijvers naar
hartenlust een keuze te maken, al naar gelang de partij die men koos.91 Zo lezen we in
Plutarchus’ Mariusbiografie dat Marius, ondanks de gelofte die hij voorafgaand aan
de slag bij Vercellae aan de goden deed, werd getroffen door goddelijke wraak, “zoals
kringen rondom Sulla melden (
).”92 Marius zou tijdens de slag
namelijk gehinderd zijn door een grote stofwolk, waardoor zijn troepen de vijand zouden hebben gemist. Dit zou Catulus – en in diens aanwezigheid Sulla – op zijn beurt
de gelegenheid hebben gegeven om zich te onderscheiden in de strijd, terwijl Marius’
aandeel hierin juist beperkt was gebleven.93 Uit het feit dat Plutarchus deze sulliaanse
traditie na bijna twee eeuwen nog weet te presenteren valt op te maken dat dit soort
lasterverhalen – hoewel ze waarschijnlijk pas in omloop raakten na afloop van de strijd
– grote invloed konden uitoefenen op het collectieve geheugen van bepaalde groeperingen, in dit geval de aanhangers van Sulla.94
Belangrijke factoren bij de vorming van indirecte herinneringen waren zoals gezegd
de aanwezigheid van een structurele en culturele achtergrond in de vorm van een
reeds diep geworteld vijandbeeld, waartegen de contacten tussen personen die betrokken waren geweest bij de veldslagen, alsmede zij die zich op dat moment op veilige
afstand hadden bevonden zich voltrokken. Maar ook het fysieke landschap waarin de
veldslagen tegen de Cimbri en Teutones hadden plaatsgevonden speelde waarschijnlijk een belangrijke rol bij de vorming van indirecte herinneringen. Terwijl overwinningen zeer bepalend waren voor het Romeinse landscape of memories en de vorming
van de Romeinse identiteit lijkt er in Rome niet zoiets te hebben bestaan als een herinneringscultuur voor gevallenen op het slagveld zoals dat bijvoorbeeld in Athene wel
het geval was.95 Gesneuvelde soldaten werden doorgaans niet teruggebracht naar
Rome maar op het slagveld achtergelaten. Hun ontbindende lichamen, tezamen met
de overige restanten van de veldslag, die na afloop van de strijd soms geruime tijd in
het landschap achterbleven (vestigia cladis) maakten van deze plaatsen locaties van
commemoratie, die gedurende geruime tijd van invloed kunnen zijn geweest op de
vorming van indirecte herinneringen. Resonanties van dit verschijnsel vinden we in
de antieke literatuur in overvloed, zoals bij Livius, die binnen de context van de Derde
Samnitische Oorlog (298-290 v.C.) het gehavende landschap omschrijft als “monumenten van verwoesting in de omgeving en van de ontvolking in de regio.”96 Elders beschrijft Livius met betrekking tot dezelfde oorlog het bezoek van een consul aan Campania, die daar met eigen ogen “de recente sporen van rampspoed (zag).”97 Plutarchus
beschrijft hoe hij tezamen met zijn vriend en ex-consul L. Mestrius Florus persoonlijk
Zie voor de onmogelijkheid om coherentie te creëren tussen tegenstrijdige tradities Flaig 1999, 84.
Plutarchus, Marius 26.3.
93 Idem 26.3-5; Duff 1999, 127; Santangelo 2016, 53; Noble 2017, 173-192.
94 Mehl (2014, 35) wijst op de vele divergente historische tradities die de Romeinse historiografie vanaf
aanvang aan kenmerkten, het gevolg van de ongebreidelde rivaliteit binnen de elite. Zie voor deze rivaliteit bijv. Wiseman 1985, 3-19; Epstein 1987; Kolb 1995, 243-249; Rutledge 2012, 123-124; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-46; Stevenson 2015, 18-24.
95 Zie bijv. Rüpke 1990, 248-249; Hölscher 2003, 14; Edwards 2007, 19-24; Cooley 2012b, m.n. 72-76; Clark
2014, 23-29; Östenberg 2014, 256-259.
96 Livius 10.15.5.
97 Idem 10.20.3. Zie voor het slagveld als monument Clark 2014, 29-37.
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de vlakte bij Bedriacum bezocht. Florus, een ooggetuige, wees Plutarchus bij die gelegenheid op een oud heiligdom en vertelde de biograaf dat toen hij daar na de slag
arriveerde, hij een stapel lijken aantrof die tot aan het fronton reikte.98 We kunnen in
dit kader ook denken aan de eerder genoemde overlevering bij Plutarchus, die verhaalt dat de inwoners van Massalia nog jaren na de Slag bij Aquae Sextiae hun wijngaarden omheinden met de botten van de gevallen Teutones, evenals aan het door
Tacitus beschreven bezoek van Germanicus aan het slagveld in het Teutoburgerwoud
in 15 n.C.99

3.3 Traumatische symptomen
3.3.1 De bouwstenen van een collectief trauma (ii): PTSD en ASD
De herinneringen die gevluchte en verwonde soldaten en soldaten die waren vrijgekomen uit krijgsgevangenschap deelden in de gemeenschappen waarin zij terugkeerden waren zoals eerder gezegd waarschijnlijk niet al te vast omlijnd – een gevolg van
de hectische strijd waarin zij op leven en dood hadden gevochten. Veel overlevenden
waren waarschijnlijk sterk getraumatiseerd door het leed dat hen persoonlijk was
overkomen, maar ook door het vaak gruwelijke aanzicht van de doden en verminkten
op het slagveld.100 Hoewel Toner stelt dat soldaten mede dankzij een gedegen training
over het algemeen beter konden omgaan met de uitputtende en stressvolle situaties
die een oorlog met zich meebracht, onderkent hij tevens dat een slagveld onder bepaalde omstandigheden een “uniquely stressful environment” kon zijn.101 De voortdurende blootstelling aan combat stress kan dan ook in belangrijke mate hebben bijgedragen aan mentale gezondheidsproblemen bij personen die de mentale afweermechanismen ontbeerden om met deze stress om te gaan.102 Weliswaar zullen niet alle
betrokkenen in een oorlogssituatie dezelfde psychische reacties hebben vertoond of
langdurige psychiatrische stoornissen hebben ontwikkeld, maar bij sommigen kunnen
zich zeker posttraumatische aandoeningen hebben ontwikkeld.103 Met hun afwijkend
gedrag kunnen getraumatiseerde personen op hun beurt tijdgenoten hebben beïnvloed in de wijze waarop deze in perioden van serieuze oorlogsdreiging en militaire
nederlagen gebeurtenissen gepercipieerd hebben. Als deze aanname juist is kunnen
Plutarchus, Otho 14.1.
Plutarchus, Marius 21.3; Tacitus, Annales 1.61.4. Zie bijv. ook Vergilius, Georgica 1.493-497, waarin het
fictieve beeld wordt opgeroepen van een boer die na de Slag bij Philippi (42 v.C.) met zijn ploeg de
aangetaste en verroeste speren in de grond vind, op lege helmen stoot en zich verwondert over de grote
botten in de omgewoelde graven.
100 Zie voor een korte verkenning De Libero 2009, 281-283.
101 Toner 2013a, 150 en tevens Toner 2009, 64-65; Flower 2010, 99. Voor de psychologie van antieke soldaten zie o.a. Crowley 2012, die de culture of combat van het oude Athene behandelt; Meineck/Konstan,
eds. 2014, over combat trauma in de antieke Griekse wereld (met daarin o.a. Crowley [2014, 105-130], die
stelt Atheense hoplieten, in tegenstelling tot hedendaagse Amerikaanse infanteristen, grotendeels immuun waren tegen het ontwikkelen van PTSD), en verder Melchior 2011, 209-223; Van Lommel 2013,
155-184; Brantner 2014; Hall 2016, 48-52 met betrekking tot de Romeinse legionair.
102 Toner 2009, 65.
103 Voor mentale stoornissen in de oudheid zie o.a. Toner 2009, 54-91; Harris, ed. 2013; Laes 2014, 5091.
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getraumatiseerde overlevenden van de verloren veldslagen tegen de Cimbri en Teutones als carrier group een belangrijke rol gespeeld hebben in de transmissie van een
horrendous event naar een collectief trauma.
In de inleiding (1.2) werd het begrip trauma omschreven als een psychische wond,
een “wound of the mind,” als gevolg van “intense personal suffering.” Aan de basis
van een trauma ligt vanzelfsprekend een traumatische gebeurtenis, een gebeurtenis
die door Toner gekwalificeerd wordt als: “dangerous, overwhelming, sudden, unexpected and rare.” In reactie hierop kunnen symptomen ontstaan als verhoogde angsten, opschrikkende reacties en apathie.104 Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
staan alle aandoeningen die het gevolg zijn van blootstelling aan een traumatische gebeurtenis in de psychiatrie bekend onder de benaming post-traumatic stress disorder
(PTSD). Hieronder worden symptomen gerekend als indringende herinneringen aan
dromen, het onvermogen om bepaalde aspecten van een trauma te onthouden, een
gevoel van vervreemding, moeite met slapen en woede.105
Psychische aandoeningen als gevolg van een hevige traumatische ervaring die een
minder lange duur hebben worden samengevat onder de verzamelnaam acute stress
disorder (ASD).106 Modern onderzoek naar rampen als de Oklahoma bombing (1995), 9/11
(2001) en de tsunami in Zuidoost-Azië (2004) wijst uit dat het percentage PTSD-gediagnostiseerde personen of het percentage personen met andere mentale stoornissen
afneemt in de maanden na het betreffende incident; terzelfdertijd wijst onderzoek uit
dat de startpercentages hoger liggen naarmate slachtoffers dichter in de buurt van de
betreffende onheilsplek zijn geweest.107
Dat de hevigheid van een trauma determinerend is voor het optreden van mentale
afwijkingen is een belangrijke vaststelling: we mogen eruit afleiden dat exceptioneel
grote, onverwachte militaire nederlagen een groter risico op de ontwikkeling van
PTSD en gerelateerde mentale stoornissen met zich meebrengen, met het hoogste risico hierop op de plaatsen waar de gevechten het bloedigste en gewelddadigst zijn.
Met andere woorden, stress heeft verschillende gradaties die bijvoorbeeld samenhangen met de hevigheid van het verlies dat een individu ondergaat, de mate van levensbedreiging en de duur van de blootstelling aan stressoren. Bij kleinere rampen, waarin
slechts sprake is van een gering aantal stressoren zoals bijvoorbeeld kleine gewapende
schermutselingen, ontwikkelt het merendeel van de betrokken personen doorgaans
geen psychische stoornissen. Hooguit ontwikkelt zich bij een enkeling geïsoleerde
korte-termijnsymptomen.108 Maar zoals gezegd: hoe heviger en onverwachter het
trauma, des te groter de kans op blijvende psychische schade. Hoewel er een hevige
discussie wordt gevoerd over de vraag of een aandoening als PTSD voorkwam onder
Toner 2013a, 151. Zie voor theorieën met betrekking tot trauma o.a. Lewis Herman 1992; Caruth, ed.
1995; Caruth 1996; Van der Ploeg 1997, 465-497; LaCapra 2001; Schacter 2003, 173-182; Luckhurst 2008;
Turnbull 2011.
105 Zie Toner 2013a, 150-152, 155-159. Zie tevens 156: “The severity and number of stressors that an individual suffers seem to be the most important factors in predicting the severity of mental health problems he or she will subsequently encounter.”
106 Van der Ploeg 1997, 480-482; Toner 2013a, 156. De criteria voor PTSD en ASD worden vastgesteld in
DSM-5 (De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), een classificatiesysteem waarmee psychische stoornissen kunnen worden gediagnostiseerd. DSM-5 is de vijfde update van de American Psychiatric Association (APA), verschenen in 2013.
107 Voor percentages zie Toner 2013a, 156-157.
108 Van der Ploeg 1997, 470; Toner 2013a, 157.
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antieke soldaten – de twee strijdende kampen staan bekend als de universalists en de
relativists109 – lijkt het onomstotelijk dat Romeinse soldaten psychische problemen konden ondervinden als gevolg van hevige slagveldervaringen.110 Langs deze lijn geredeneerd kunnen soldaten die de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones hadden overleefd en als gevolg daarvan mentale stoornissen hadden ontwikkeld een belangrijke
rol vervuld hebben bij de constructie van een collectief trauma.
Een aantal militaire catastrofes uit de Romeinse geschiedenis solliciteert nadrukkelijke naar de kwalificatie ‘groot en onverwacht’. We kunnen hierbij denken aan Cannae
(216 v.C.), de Varusslag (9 n.C.) en Adrianopolis (378 n.C.), maar ook de Slag bij Arausio kunnen we op basis van deze criteria probleemloos in deze rij plaatsen. Met name
in het geval van dergelijke onverhoopte nederlagen beschrijven antieke auteurs met
een opvallend oog voor detail het verloop van de verhitte strijd, maar vooral ook de
desolate aanblik van het slagveld na afloop ervan.111
Hoewel Livius alles behalve een militair specialist is en zijn beschrijvingen van slagvelden en strijdtaferelen doorgaans wat overdadig aandoen, is de scène waarin wordt
verteld hoe de overwinnende Carthagers het slagveld van Cannae afstropen op zoek
naar oorlogsbuit waarschijnlijk niet onrealistisch.112 Livius spreekt van een “gruwelijke slachting (stragem insistunt)” op een terrein bezaaid met duizenden lichamen van
gesneuvelde soldaten en zwaar gewonden, wier gekerm tot in de wijde omgeving te
horen moet zijn geweest. Sommigen, zo schrijft Livius, “werden nog levend aangetroffen met doorgesneden dij- en kniepezen. Zij boden hun hun hals en nek aan met het
verzoek nu ook de rest van hun bloed te vergieten.”113 Cannae lijkt bij uitstek een voorbeeld van een verloren slag die in de Romeinse wereld zowel tot persoonlijke trauma’s
als tot een collectief trauma moet hebben geleid.114 We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de aanblik van het slagveld van Cannae niet veel zal hebben afgeweken van
dat bij Arausio.
Waardevolle aanvullingen op de slagveldbeschrijvingen van Livius zijn te vinden
bij Ammianus Marcellinus, een auteur die zelf diende in de legers van Constantius II
Hall 2016, 48. Universalists gaan uit van de biologische overeenkomsten tussen mensen in de antieke
wereld en het heden en nemen aan dat traumatische gebeurtenissen van alle tijden zijn. Derhalve zullen
volgens hen antieke mensen dezelfde psychologische reacties hebben vertoond op potentieel traumatische gebeurtenissen. Relativists accentueren daarentegen de totaal verschillende manieren van oorlogvoering en de grote verschillen in de geestelijke gesteldheid van combattanten in de antieke wereld en
het heden, wat het volgens hen onmogelijk maakt om combattanten uit de ene periode te diagnosticeren
met psychische aandoeningen die aan de dag treden in een andere periode.
110 Hall 2016, 52: “To state that the Roman legionary suffered from PTSD then, is rather to simplistic. He
likely did suffer something, but wat is that something was, how it was triggered, how its symptoms
manifested, and how he experienced them compared to his modern counterpart may well be unknowable.”
111 Voor Cannae zie Polybius 3.107-118; Livius 22.45-52; voor de Varusslag zie Tacitus, Annales 1.61.21.62.1; Florus 2.30.34-2.30.38; Cassius Dio 56.20.1-56.22.4; voor Adrianopolis zie Ammianus Marcellinus
31.12.10-14.19. Zie voor deze veldslagen tevens Lendering 2006, resp. 185-194; 275-289; 387-374.
112 Over Livius’ gebrek aan militaire kennis zie Walsh 1961, 4; Grant 1995, 78-79. Daly (2002, 201)
oordeelt echter: “Livy’s description of the state of the battlefield that day may seem fanciful, but it is
probably quite accurate...”
113 Livius 22.51.5-9. Rijk aan details over de Slag bij Cannae zijn bijv. Daly 2002; Goldsworthy 2007;
Sonnabend 2013, 75-78.
114 De dag waarop de slag werd uitgevochten, 2 augustus 216 v.C., werd een dies ater, aldus Claudius
Quadrigarius (bij Aulus Gellius 5.17.5).
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(337-361 n.C.) en Julianus (361-363 n.C.). Als zodanig moet hij vertrouwd zijn geweest
met de realiteit van het slagveld, niet alleen wat betreft de tactische en strategische
aspecten, maar vooral met het doden en verwonden en het zien doden en verwonden,
alsmede de psychische en fysieke effecten daarvan op zichzelf en anderen.115 Zijn beschrijving van het slagveld van Adrianopolis (378 n.C.) kunnen we dan ook beschouwen als die van een ervaringsdeskundige, die enig zicht verschaft op de hectiek van
de antieke strijdvoering. Opvallende details die Ammianus prijsgeeft zijn het gekletter
van de wapens en de werptuigen die van alle kanten te horen waren, de angst onder
de soldaten, de inslaande speren en pijlen en de op elkaar botsende gelederen die elkaar over en weer voortduwden, “zodat de linies heen en weer golfden.”116 Eveneens
noemenswaardig zijn de geringe bewegingsvrijheid die de soldaten hindert bij het
trekken van hun zwaarden en het bewegen van hun armen, de stofwolken (pulveris)
die de soldaten het zicht belemmeren en de huiveringwekkende kreten. Evenals in het
geval van Cannae zal de einduitkomst van de slag bij Adrianopolis zal niet veel hebben
afgeweken van Arausio: “Over en weer vielen de strijders, de grond was met lijken
bedekt, de velden lagen vol doden. Het gekerm van stervenden en zwaargewonden
vervulde eenieder met dodelijke angst.”117 Wat de Romeinse overlevenden rest is een
wanordelijke vlucht langs onbekende wegen (omnes dispersi per ignotos tramites cedunt),
daarbij nog altijd achtervolgd door de vijand, waarbij ook nog de nodige doden en
gewonden vielen.118 Ook deze situatie kan parallellen hebben vertoond met Arausio,
maar eveneens met de eerdere nederlagen tegen de Cimbri en Teutones in 113, 109 en
107 v.C., aangezien de Romeinen bij al deze gelegenheden vochten in een vreemd gebied en de overlevenden slechts na lange omzwervingen Italië konden bereiken. Soldaten die na afloop van deze oorlogen getraumatiseerd terugkeerden in de maatschappij kunnen met hun afwijkend gedrag een carrier group hebben gevormd, die de verschrikkingen van de strijd voor een groter publiek invoelbaar maakten.
3.3.2 De bouwstenen van een collectief trauma (iii): fysieke verwondingen
De in de vorige sectie besproken slagveldbeschrijvingen zullen niet ver verwijderd
hebben gelegen van de realiteit die overlevenden op antieke slagvelden waargenomen
hebben. Overlevenden die al dan niet gewond aan een veldslag hadden weten te ontkomen en erin geslaagd waren uit handen van de vijand te blijven oefenden na afloop
van de slag waarschijnlijk grote invloed uit op de wijze waarop de massa zijn indirecte
herinneringen aan de gebeurtenissen vormde. Zij deelden hun persoonlijke, maar vanwege alle commotie en hectiek op het strijdperk weinig accurate verhalen met anderen. Door middel van deze sociale overdracht verspreidden al dan niet persoonlijk getraumatiseerde soldaten de psychologische effecten van de traumatische gebeurtenissen onder groepen en gemeenschappen die niet rechtstreeks aan de gevaren van het

Voor de aannemelijkheid van Ammianus’ slagveldscènes zie Matthews 2007, 287-288. Voor autopsie
in het werk van Ammianus pleiten verder Syme (1968, 5), Crump (1975, 80), Marincola (1997, 81 met n.
90 aldaar) en Barnes (1998, 1). Zie voor discussie verder Kelly 2008, 13-30.
116 Ammianus Marcellinus 31.13.1-2.
117 Idem 31.13.3-4.
118 Idem 31.13.8.
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slagveld blootgesteld waren geweest.119 Te denken valt aan de overlevenden aan Romeinse zijde die na de verloren slagen tegen de Cimbri en Teutones Rome hadden
weten te bereiken of aan de lotgevallen van de jonge Quintus Sertorius, die zich na de
nederlaag bij Arausio zwaar gewond en beroofd van zijn paard in redding had weten
te brengen door de Rhône over te zwemmen, zoals Plutarchus vertelt.120
Een niet te onderschatten dimensie achter de vorming van indirecte herinneringen
aan oorlogen en veldslagen was de fysieke zichtbaarheid van het oorlogsleed in de
vorm van verwondingen en littekens die de lichamen van terugkerende soldaten ontsierden. Deze laesies fungeerden wellicht als een soort fysieke herinneringsplaats aan
de horrendous event, voor eenieder zichtbare markeringen van het geleden leed, die
voor het slachtoffer zelf een verbinding betekenden met de specifieke herinnering aan
de veldslag waarin hij de verwonding had opgelopen.121
Sommige littekens wekten negatieve associaties op omdat ze waren toegebracht in
een strijd waaraan men niet graag herinnerd werd, zoals de mannen bij Horatius die
zich schaamden voor hun littekens opgelopen tijdens de burgeroorlogen.122 Afgaande
op de woorden die Sallustius Marius in de mond legt konden verwondingen echter
ook gevoelens van trots en eigenwaarde oproepen. In een toespraak voor de volksvergadering waarin Marius als nieuwe man in de Romeinse politiek toegeeft niet te kunnen bogen op vooroudermaskers (imagines), triomftochten en voorvaderen die het consulaat hadden bekleed, was Marius wel in staat diverse militaire onderscheidingen te
tonen, “en voorts littekens op mijn borst. Dát zijn mijn voorouderportretten, dát is mijn
adeldom (Hae sunt meae imagines, haec nobilitas), niet een overgeërfde zoals bij hen,
maar een die ik eigenhandig ten koste van talloze inspanningen en gevaren heb bevochten!”123

Zie voor de sociale transmissie van persoonlijke trauma’s en de invloed van carrier groups Degloma
2009, 105-122.
120 Zie voor Romeinse overlevenden tegen de Cimbri en Teutones tevens [Cicero], Rhetorica ad Herennium
1.15.25; 4.24.34; Cicero, De inventione 2.24.72; De legibus 3.16.36; Livius, Periocha 65; Orosius (Historiarum
adversum paganos 5.15.23 (de slag tegen de Tigurini); Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.2-4
(Arausio). Voor Sertorius zie Plutarchus, Sertorius 3.1; Spann 1987, 12-13; Evans 2013, 136.
121 Voor littekens en verwondingen zie bijv. Cicero, 2.2.83; 2.5.3; De oratore 2.27.124; Sallustius, Historiarum fragmenta 1.88 (ed. Maurenbrecher); Caesar, De bello civili 3.53.4; Livius 2.23.4; 6.20.8; Horatius, Carmina 1.35.3; Seneca, Controversiae 1.8.3; Plinius, Naturalis historia 7.104-105; Tacitus, Annales 1.17.4; 1.68.4;
Juvenalis, Satirae 3.48; Plutarchus, Cato maior 1; Marius 9.2; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis
Romae 24; Majno 1975, 316-317; Hanson 1989, 210-218; Geroulanos/Bridler 1994, 41-51; Lee 1996, 200201; Campbell 2002, 65-68; Horsfall 2003, 104. Celsus (De medicina 7.5.1-4) schrijft gedetailleerd over de
behandeling van oorlogswonden. Over artsen in het Romeinse leger zie o.a. Scarborough 1969, 66-75;
Davies 1989, 209-236; Krug 1993, 204-208; Campbell 2002, 67-68; Israelowich 2015, 87-109; voor de behandeling van wonden Davies 1989, 215; 217-218; 231-236; Salazar 2000; Krause 2010, m.n. 61-63. Voor
mobiliteitshandicaps in de Romeinse tijd zie Laes 2014, 164-181.
122 Horatius, Carmina 1.35.33-34: “Ach, de schande voor onze littekens, misdaden en broederstrijd.” Vrgl.
Lucanus, Pharsalia 6.147-148. Zie hiervoor tevens Wilkinson 2012, 126.
123 Sallustius, Bellum Iugurthinum 85.29-30; Evans 1994, 68-74; Flower 1996, 16-23; Evans 1999, 77-94;
Dugan 2005, 12-13; Jones 2016, 194-195; Lange 2016, 73-74. Zie bijv. ook Tacitus, Annales 2.9.2-3, waar de
Germaanse opstandeling Arminius een onderhoud heeft met zijn broer Flavus, die in Romeinse dienst
is. Arminius vraagt zijn broer “waar hij die verminking op zijn gezicht had opgelopen. Toen deze de
plaats en de slag noemde vroeg hij wat zijn beloning was geweest. Flavus noemde de verhoging van
zijn soldij, een halsketting en een krans en andere militaire eretekenen, waarna Arminius hem uitjouwde
om zijn onnozele beloningen voor zijn slavernij.” Zie tevens Annales 1.35.1, waarin opstandige soldaten
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Bepaalde typen verwondingen zullen bij soldaten veelvuldig zijn voorgekomen en
dus ook frequenter te zien zijn geweest in het straatbeeld. Plinius beschrijft in zijn Naturalis historia hoe Marcus Sergius Silus, de overgrootvader van Catilina, zijn rechterhand verloor tijdens zijn tweede veldtocht en daarnaast tijdens twee andere veldtochten maar liefst drieëntwintig maal gewond raakte – wat hem er overigens niet van
weerhield om als invalide soldaat aan menig veldtocht deel te nemen, vooral gebruik
makend van zijn linkerhand. Met een ijzeren prothese wist hij vervolgens de stad Cremona te ontzetten, Placentia te verdedigen en in Gallië twaalf vijandelijke kampen te
veroveren, zo weet Plinius te melden.124 Caesar beschrijft hoe tijdens gevechtshandelingen in Gallië van een centurio “beide dijen zwaar (werden) getroffen door een werpspies” en een legaat “een slingersteen recht in zijn gezicht (kreeg).”125 Lucius Aemilius
Paullus zou bij de Slag bij Cannae eveneens getroffen zijn door een slingerkogel, hoewel hij de strijd hierna nog enige tijd had kunnen voortzetten.126
Toen tijdens de burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar het kamp van de laatste
onder vuur kwam te liggen “was er niet één van de mannen die niet gewond raakte;
vier centurions uit hetzelfde cohort verloren hun ogen.” Een andere centurio toonde
Caesar na afloop van de strijd zijn schild waarin honderdtwintig gaten werden aangetroffen.127 Vooral het gezicht en de ogen lijken uitermate kwetsbare lichaamsdelen te
zijn geweest, met een groot risico op blijvend letsel.128
De visuele blootstelling aan oorlogswonden kunnen grote invloed uitgeoefend hebben op de vorming van indirecte herinneringen bij personen die oorlogshandelingen
niet van nabij hadden meegemaakt.129 Vanwege de zichtbare sporen van het geleden
leed kunnen gewonde soldaten tezamen met hun getraumatiseerde strijdmakkers een
bijzonder invloedrijke carrier group hebben gevormd in tijden van potentieel traumatische gebeurtenissen zoals de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones.
3.3.3 Coping strategies: traumatische religieuze en politieke symptomen
Hoewel autobiografische herinneringen zich wat betreft de oudheid bij gebrek aan antieke egodocumenten grotendeels aan ons waarnemingsvermogen onttrekken is het
aannemelijk dat de combinatie van (existentiële) paniek en een op volle toeren draaiend geruchtencircuit van invloed is geweest op de vorming ervan. Derhalve lijken
deze twee ‘ingrediënten’ – paniek en geruchten – en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke wanorde een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de contemporaine
beeldvorming van antieke veldslagen en andere rampen en crises, maar waarschijnlijk

tijdens de muiterij van de Rijnlegers in 14 n.C. hun littekens tonen aan Germanicus als bewijs voor de
gedurende hun lange carrière opgelopen verwondingen.
124 Plinius, Naturalis historia 7.104-106. Vrgl. RRC I 286; Morstein-Marx 2004, 87.
125 Caesar, De bello Gallico 5.35.6-8.
126 Livius 22.49.1.
127 Caesar, De bello civili 3.53.3-4.
128 Zie bijv. Caesar, De bello civili 3.99.1; Tacitus, Annales 2.9.1; Plutarchus, Sertorius 4.2.
129 Voor de zichtbaarheid van verminkte soldaten in het Romeinse straatbeeld en de maatschappelijke
reacties daarop zie Evans 1999, 77-94; Van Lommel 2015, 91-117.
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ook op de wijze waarop deze in latere tijden werden gememoreerd in de officiële verslagen en geschiedwerken die wel tot ons zijn gekomen.130 Dit zal in Rome ten tijde
van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones niet anders zijn geweest. De geruchten
over Cimbrische priesteressen die Romeinse gevangenen de keel doorsneden om met
het bloed de toekomst te voorspellen kunnen waarschijnlijk gerekend worden tot het
soort spookverhalen dat in dergelijke tijden van maatschappelijke wanorde komt opborrelen.131 Dergelijk bijgeloof is symptomatisch voor de gedrags- en geloofspatronen
die binnen de traumatic sequence uiting geven aan gevoelens van collectieve angst en
onzekerheid. Ook het wederom in acht nemen van verwaarloosde riten om de verstoorde relatie met de goden te herstellen passen in dit beeld.132 We bespreken hieronder collectieve religieuze symptomen en collectieve symptomen van politieke aard.
3.3.3.1 Religieuze onzekerheid en ritualism
Volgens Polybius greep de bevolking van Rome nog voordat de uitkomst van de slag
bij Cannae (216 v.C.) bekend was geworden terug op oude orakelspreuken, waren de
tempels en huizen vol van wonderen en voortekens en werden overal gebeden, religieuze bijeenkomsten en offerplechtigheden voor de goden georganiseerd – zozeer
hadden de voorgaande nederlagen tegen Hannibal de morele kracht in de stad aangetast:
“De Romeinen grijpen in zulke tijden van crisis naar alle middelen om de goden
en mensen genadig te stemmen en ze beschouwen niets van wat men in zo’n
situatie gewoonlijk doet als ongepast of minderwaardig.”133
Zoals we in de inleiding (1.2) zagen beschouwt Merton ritualism, het zich wenden of
terugkeren tot gevestigde tradities en routines, als één van de vier aanpassingsstrategieën om een collectief trauma af te wenden.134
Collectieve angst in de nasleep van een militaire ramp kon dus een rol spelen bij het
nieuw leven inblazen van oude religieuze praktijken om de gunst van de goden te
herwinnen – of maakte latere verhalen daaromtrent meer geloofwaardig – wat de bovenstaande passage bij Polybius lijkt te demonstreren.135 Dat er volgens Plutarchus in
113 v.C. na de nederlaag van Cn. Papirius Carbo in Rome zou zijn teruggegrepen op
Zie vooral Beck 2006, 206-207 met betrekking tot Cannae. Voor roddels en geruchten in de antieke
geschiedschrijving zie Grant 1995, 40-41. Voor een concreet voorbeeld van de invloed van rumores op
een geschiedschrijver als Tacitus zie Walker 1968, 33-77; Goodyear 1970, 31-32; Kraus/Woodman 1997,
100; 103; Gibson 1998, 111-129; Griffin 2009, 176; Pelling 2009b, 150; 160; 163; Schmall 2009, 116-117;
Mellor 2011, 95; 98; 129.
131 Zie Hoofdstuk I 1.2.5. Zie voor dit thema ook White 2000, waarin wordt gesproken over de rol van
roddels en geruchten in koloniaal Oost- en Centraal-Afrika bij de verspreiding van bovennatuurlijke
verhalen over vampiers.
132 Sztompka (2000, 453; 2004, 168-169) spreekt van “specific behavioral or belief patterns.” Zie voor
pogingen om het contact met de goden te herstellen ten tijde van de Tweede Punische Oorlog o.a. Livius
22.9.7-11; 22.10.1-6 met Beard/North/Price 1998, 32-34 (1); vrgl. Polybius 3.88.7.
133 Polybius 3.112.8-9. Zie tevens Champion 2017, 170-171.
134 Merton 1996; Sztompka 2000, 461.
135 Voor de relatie tussen externe militaire dreiging en religieuze praktijken in Rome zie Champion 2017,
122-174.
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de oude religieuze praktijk om twee Grieken en twee Galliërs (een man en een vrouw)
levend te begraven op het forum Boarium past eveneens in dit beeld: het reflecteert wellicht iets van de angst dat de veiligheid van Rome in deze periode in het geding was –
of dat dit althans zo werd ervaren door de bevolking. De terechtstelling vond plaats
“om af te wenden wat boven het hoofd hing,” nadat bovendien het onkuise gedrag
van drie Vestaalse Maagden aan het licht was gekomen, een gebeurtenis die door het
priestercollege van de decemviri sacris faciundis na het raadplegen van de Libri Sibyllini
werd geïnterpreteerd als “een voorteken (
)” van “naderend onheil (
136
).” Hoewel het fragmentarisch overgeleverde werk van de satiredichter Lucilius (180-102 v.C.) geen rechtstreekse verwijzingen lijkt te bevatten naar de invasie van
de Cimbri en Teutones zijn enkele regels waarin vormen van bijgeloof worden gehekeld wel in verband gebracht met het door paniek ingegeven mensenoffer uit 113 v.C.
en het bijgeloof dat in deze periode de kop moet zijn opgestoken.137
Enkele antieke auteurs memoreren twee eerdere momenten waarop het macabere
en ongewone ritueel (extraordinaria sacrificia) zou zijn uitgevoerd, eveneens in tijden
waarin Rome bloot stond aan serieuze dreiging van buitenaf. Het gaat om 228 v.C.,
toen een Gallische invasie dreigde over de Alpen, en 216 v.C., na afloop van de desastreus verlopen slag bij Cannae.138 Militaire nederlagen en andersoortige rampen gingen niet zelden gepaard met religieuze instabiliteit, uit angst dat de gunst van de goden (pax deorum) haar einde had genomen. Gepaste repercussies waren in dat geval
vereist om de relatie met de goden te herstellen.139 Plinius laat weten dat het ritueel op
Plutarchus, Moralia 284A-C; Beard/North/Price 1998, 80-81 (1); 158-159, 6.6b (2) en verder Rawson
1974, 200; Eckstein 1982, 71-73; Bellen 1985, 37-38; Heitz 2009a, 48-49; Flower 2010, 169; Champion 2017,
163-172, m.n. 167-168. Voor het gedrag van de Vestaalse Maagden zie Livius, Periocha 63; Cassius Dio,
frgm. 87.5; Porphyrius, Ad Horatium, Sat. 1.6.30; Julius Obsequens, De prodigiis 37; Macrobius, Saturnalia
1.10.5; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.20-22; Greenidge/Clay, eds. 1972, 58-59; Clark 2014,
183-184. Op twee munten geslagen rond 60-55 v.C. wordt terugverwezen naar dit proces. Zie hiervoor
RRC I 413.1; 428.1 = Albert 2003, 165, nr. 1330 en 169, nr. 1353. Voor het college van de decemviri sacris
faciundis zie Rüpke 2008, 8.
137 Lucilius 484-489 (ed. Marx) = frgm. 15.19 (ed. Charpin). Coffey 1976, 49: “…there may be a connection
between the lines mocking state-organized superstition and the atrocious panic-stricken barbarity of
human sacrifice decreed by the state in 114-13 B.C.”
138 Futrell (1997, 197) stelt dat de literaire overlevering met betrekking tot het ritueel “closely fit the
pattern of human sacrifice as a response to crisis…” Zie voor de eerdere gevallen tevens Livius 22.57.6;
Plutarchus, Marcellus 3.4; Cassius Dio, frgm. 50 = Zonaras 8.19.8; Orosius, Historiarum adversum paganos
4.13.3; Tzetzes, Ad Lycophron, Alexandra 603; vrgl. Historia Augusta, Aurelianus 20 en tevens Cichorius
1922, 7-21; Eckstein 1982, 69-95; Bellen 1985, 12-35; Rives 1995, 65-85; Futrell 1997, 197-203; Williams
2001, 173-175; Beck 2006, 209-210; Várhely 2007, 277-304; Bonfante 2011, 15; Clark 2014, 79-80; Champion
2017, 163-172. Vrgl. Twyman (1997, 1-11, m.n. 4), die meent dat het ritueel in 228 v.C. zou zijn verzonnen
door de decemviri “to incite rather than assuage metus Gallicus.” Op deze wijze zou de senaat hebben
gepoogd de invloed van C. Flaminius te dwarsbomen, die het had gewaagd om vraagtekens te plaatsen
bij de controle van de senaat over het Gallische grensgebied, door in de volksvergadering een herverdeling van het land in het noorden van Italië voor te stellen. Deze visie negeert echter de impact van het
collectieve geheugen en collectieve angst in Rome. Twijfels voor de relatie tussen invasie en mensenoffer
zijn er ook bij Erdkamp (2009, 497-499), die het ritueel vooral in verband brengt met het schandaal rond
de Vestaalse Maagden.
139 Toner 2013a, 42, 135; Östenberg 2014, 256-257; Muñiz Coello 2015, 14-37. Zie bijv. Appianus, Hannibalica 5.27, waarin beschreven wordt hoe de vrouwen in Rome na Cannae tezamen met hun kinderen
de tempels bezochten om te bidden voor eind aan hun beproevingen. De magistraten poogden de
woede van de goden te temperen met offers en gebeden.
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het Forum Boarium “zelfs in onze tijd” nog werd voltrokken – wat zoiets betekent als
het midden van de eerste eeuw n.C. – hoewel Plinius niet spreekt over Galliërs maar
over “een Griek en een Griekse, of leden van andere volkeren waarmee men op dat
moment contact had.”140
De antieke overlevering met betrekking tot de mensenoffers op het Forum Boarium
verraadt een duidelijke invloed van voortekenen en voorspellingen op het besluit tot
de voltrekking van het ritueel. Hoewel het bronnenmateriaal voor de periode volgend
op de nederlaag in Arausio geen specifieke melding maakt van nieuwe mensenoffers
– Plinius geeft slechts aan dat het ritueel ná 113 v.C. nog moet zijn voltrokken – zijn er
wel andere vormen van bijgeloof geregistreerd en voortekenen die blijk geven van het
gevoel van een crisissituatie, waarbij de invloed van een snelwerkend geruchtencircuit
wederom niet onderschat mag worden.141
Vooral de niet-elite creëerde in de nasleep van grote rampen haar eigen popular rumours, vaak van religieuze aard, mogelijk omdat zij in het geval van een ramp doorgaans harder getroffen werd dan meer gefortuneerde lieden.142 Plinius vermeldt trompetgeschal en wapengekletter dat tijdens de Cimbrische oorlogen uit de hemel neerdaalde; gedurende Marius’ derde consulaat in 104 v.C. zouden de inwoners van de
Italische steden Ameria en Tuder wapens aan de hemel hebben waargenomen, afkomstig uit het oosten en het westen. Deze vochten net zo lang met elkaar totdat die uit het
westen het onderspit dolven.143
Elders, in een sectie waarin Plinius wilde bomen behandelt, schrijft hij over de lotgevallen van de burgers van de stad Nuceria gedurende de Cimbrische oorlog, die de
top van een iep uit het Bos van Juno hadden afgezaagd om naar een altaar te brengen.
Deze herstelde zich echter wonderlijk genoeg vanzelf en droeg kort daarop zelf bloesem, “en vanaf dat moment richtte de waardigheid van het Romeinse volk zich opnieuw op, die door verschillende nederlagen was verzwakt.”144 Volgens Livius zouden
in het jaar 102-101 v.C., voorafgaand aan de definitieve strijd tegen de Cimbri, heilige
schilden uit zichzelf hebben bewogen, hoewel uit de context van het in samenvatting
overgeleverde fragment niet valt op te maken of dit als een gunstig dan wel ongunstig
omen moet worden opgevat.145 De algemene indruk is dat gedurende de periode dat
Rome in strijd verwikkeld was met de Cimbri en Teutones voortekenen voor grote
verwarring en onrust konden zorgden, zozeer zelfs dat haruspices het in sommige gevallen niet aandurfden om hun waarnemingen openbaar te maken. Toen in 102 v.C.
Plinius, Naturalis historia 28.12; Futrell 1997, 202.
Santangelo 2016, 49. Voor de relatie tussen rampen en goddelijke voortekenen zie Toner 2013a, 7375: “The ancient world was profoundly religious and it was normal to look to supernatural phenomena
to understand what was happening on earth (73). (...) For the ancients, the occurrence of disasters posed
great religious problems in that, as well as requiring some level of justification, they were held to reflect
a disruption in the normal relationship between the natural and divine worlds.” Zie tevens 110-111.
142 Toner 2013a, 115-117.
143 Plinius, Naturalis historia 2.148. Plutarchus (Marius 17.4) noemt, weliswaar met kleine afwijkingen,
eveneens de voortekenen uit Ameria en Tuder. Zie tevens Julius Obsequens, De prodigiis 43: “Wapens
in de lucht leken met elkaar te strijden op beide tijden van de dag uit het oosten en het westen; die uit
het westen leken het onderspit te delven.”
144 Plinius, Naturalis historia 16.132.
145 Livius, Periocha 68. Deze en andere voortekenen vinden we tevens bij Julius Obsequens, De prodigiis
44; 44a. Zie tevens Cicero, De divinatione 1.58.106; Sallustius, Bellum Iugurthinum 63.1; 64.1; Diodorus
Siculus 36.13.1-3; Valerius Maximus 1.5.5; Plutarchus, Marius 8.4; 36.5-6; 38.5-6; 40.6-7.
140
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een tempel gewijd aan Jupiter (in Rome of daarbuiten – dat wordt uit de context niet
duidelijk) door de bliksem werd getroffen was een zekere Aemilius Potensis de enige
die de moed had gehad de gepaste boetedoening openbaar te maken, terwijl de overige haruspices er het zwijgen toe hadden gedaan. Hiervoor ontving Aemilius een beloning.146
Noemenswaardig is verder een vrouw van Syrische afkomst, Martha genaamd, die
beweerde voorspellende gaven te hebben. Zij had de senaat aangeboden om de toekomst van de oorlog tegen de Cimbri en Teutones te onthullen, maar deze weigerde
gebruik te maken van haar diensten. Marius daarentegen liet haar, op voorspraak van
zijn echtgenote, regelmatig in een draagstoel met zijn leger meetrekken als een soort
mascotte.147
Het valt niet uit te sluiten dat Martha een ‘uitvinding’ van het pro-Mariaanse kamp
was, met de bedoeling om Marius’ goede connecties met de godenwereld aan te tonen.
Plutarchus omschrijft het optreden van Martha als “theatraal gedoe (
),” en velen
vroegen zich af “of Marius die vrouw echt met volle overtuiging liet optreden, of dat
hij deed alsof en het spelletje meespeelde (
).”148 De Syrische zieneres
past niettemin binnen de trend onder toonaangevende politici die vanaf de tijd van de
Gracchi waarneembaar is om zich te omringen met haruspices, waarzeggers en astrologen.149 Ook twee gieren die voorafgaand aan Marius’ overwinningen voortdurend met
zijn legers zouden zijn meegevlogen en door zijn soldaten als geluksbrengers werden
beschouwd, lijken te kunnen worden uitgelegd als een vooropgezet teken dat de bijzondere kwaliteiten van de generaal de goedkeuring van de goden kon wegdragen.150
Een priester van de godin Cybele uit Pessinus (Anatolië) tenslotte zou hebben voorspeld dat de Romeinen triomfrijk in de strijd zouden zijn. Volgens Plutarchus hechtte
zelfs de senaat geloof aan het verhaal en er werd besloten een tempel voor Cybele op
te richten. Een achterdochtige volkstribuun, Aulus Pompeius, trachtte de priester als
bedrieger te ontmaskeren, maar amper thuis van de senaatsbijeenkomst werd Aulus
overvallen door een zware koorts en stierf binnen een week, “een voorval dat alom
bekend en besproken werd,” zo beëindigt Plutarchus deze passage. Het is verleidelijk
om in het optreden van de priester van Cybele de hand te zien van Marius’ en in Aulus
Pompeius een politieke tegenstander.151 Op zijn minst kunnen we vaststellen dat Marius profiteerde van voorspellingen die een Romeinse overwinning in het vooruitzicht
stelden, aangezien deze geassocieerd konden worden met zijn rol als legeraanvoerder.

Julius Obsequens, De prodigiis 44 met MacBain 1982, 73-74; Rosenberger 1998, 53; Santangelo 2013,
95.
147 Valerius Maximus 1.2.3; Frontinus, Strategemata 1.11.12; Plutarchus, Marius 17.2-3; Santangelo 2013,
169-170; 2016, 48-49.
148 Plutarchus, Marius 17.3; Duff 1999, 125-126. Ook Valerius Maximus (1.2.4) noemt Martha, volgens
Carney 1962, 300 “…in terms which seem to indicate that Marius used her as a propagandist device…”
Zie tevens Wardle, ed. 1998, 140-141.
149 Voor de trend onder politici zie Rüpke 2007, 60; 230. Tevens Santangelo 2013, 170, die suggereert dat
vooral vrouwen van senatoren ontvankelijk waren voor de invloed van profetieën.
150 Plutarchus, Marius 17.3. Vrgl. Sallustius, Bellum Iugurthinum 63.1 met het commentaar van Paul (ed.
1984, 165-166) voor een soortgelijk geval tijdens Marius‘ strijd tegen Iugurtha.
151 Plutarchus, Marius 17.4-5; vrgl. Diodorus Siculus 36.13.1-3. Zie voor dit voorval tevens Pina Polo
1996, 37; Champion 2017, 161. Zie eveneens Santangelo 2016, 49, waar abusievelijk wordt gesproken
over A. Postumius.
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Personen die een voorspelling van de Romeinse zege in twijfel trokken plaatsten feitelijk vraagtekens bij Marius’ opperbevel.
Dat grote delen van de Romeinse bevolking, de soldaten binnen Marius’ leger en
zelfs leden van de doorgaans als zo standvastig geportretteerde Romeinse senaat ten
tijde van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones vatbaar lijken te zijn geweest voor
verhalen over voortekenen en uiteenlopende vormen van bijgeloof en toekomstvoorspelling past in het beeld dat in moderne sociologische verklaringsmodellen gegeven
wordt ten aanzien van samenlevingen in crisissituaties. Dat diverse groeperingen binnen de Romeinse samenleving bereid waren zich te wenden tot religieuze tradities en
routines valt wellicht te interpreteren als een aanpassingsstrategie van deze groepen
om een collectief trauma af te wenden.
3.3.3.2 Politieke ontwrichting, innovation en rebellion
De religieuze angsten en de daarmee vaak gepaard gaande voortekenen die onze bronnen registreren voor de periode van de late tweede eeuw v.C. zijn waarschijnlijk voor
een groot deel ingegeven door de militaire nederlagen die Rome had geleden. Vooral
de uitglijders in Noord-Afrika in de oorlog tegen Iugurtha en die tegen de Cimbri en
Teutones hadden grote invloed op de interne politieke situatie in Rome, zoals Flower
overtuigend heeft betoogd.152 Bovendien zijn deze angsten tekenend voor het verlies
aan traditionele waarden en sociale normen dat werd gevoeld in die dagen – het gevolg van de ingrijpende politieke en sociale veranderingen waaraan de Romeinse samenleving blootstond.153 Wanneer we deze gebeurtenissen in een breder perspectief
plaatsen zouden we de tweede eeuw v.C. vanaf de periode van de Gracchi (133-122
v.C.) kunnen beschouwen als een era van opeenvolgende crisissituaties: de nederlagen
tegen de Cimbri en Teutones vonden plaats in een periode waarin Rome onder aanvoering van Sextus Pompeius in 119 v.C. en onder leiding van C. Porcius Cato in 114
v.C. eveneens gevoelige militaire nederlagen leed op de Balkan tegen de Scordisci,
maar ook in de strijd tegen Iugurtha in Africa (113-104 v.C.), waar de nederlaag van
Aulus Postumius in 110 v.C. een dieptepunt vormde.154 Rond dezelfde periode laaide
in Spanje de strijd op die in de jaren veertig en dertig van de tweede eeuw v.C. Rome
veel mankracht had gekost maar zo weinig aansprekende successen had opgeleverd.155 Daarnaast raakten leden van de nobilitas verzeild in ernstige corruptieschandalen in Noord-Afrika en brak er in 104 v.C. op Sicilië een slavenopstand uit. Politieke
onrust in Rome was vanaf het optreden van de gebroeders Gracchi (133-122 v.C.) aan
de orde van de dag en de opeenvolgende nederlagen tegen de Cimbri en Teutones
Flower 2010, 97-114 voor de relatie tussen externe dreiging en de problematische politieke situatie in
Rome gedurende de late Republiek.
153 Flower 2010, 169 en verder Rawson 1974, 193-212; Bergemann 1992.
154 Voor de twee nederlagen tegen de Scordisci zie resp. SIG3 en Diodorus Siculus 34.30a-c; Livius, Periocha 63; Florus 1.39.1-4; Cassius Dio, 26 frgm. 88; Eutropius, Breviarium ab urbe condita 4.21; Ammianus
Marcellinus 27.4.4; Papazoglu 1978, 294-304. Voor het proces tegen Cato bij zijn terugkeer in Rome zie
Gruen 1968, 126-127; Kelly 2006, 171, nr. 14; vrgl. Rosenstein 1990, 141; Rich 2012, 106. Voor de nederlaag
van Postumius zie Sallustius, Bellum Iugurthinum 35-38; Livius, Periocha 64; Florus 1.36.1-18; Eutropius,
Breviarium ab urbe condita 4.26; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.15.2-19. Voor zijn proces zie Cicero, Brutus 24.128; Rich 2012, 107.
155
Appianus, Iberica 6.16.99. Zie voor de onrust in Rome die de oorlogen in Spanje in de jaren veertig en
dertig veroorzaakten Clark 2014, 147-169.
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zorgden naast een aanzienlijk verlies aan mensenlevens, het oplaaien van hevige emoties (verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw, wanhoop, schaamte en schuld) en
maatschappelijke onrust voor een hernieuwd oplaaien van de intra-politieke tegenstellingen.156 Bij elkaar opgeteld vormde de cumulatie van militaire fiasco’s en politieke en sociale onrust volgens het model van Sztompka een geschikte conducive background voor de vorming van een collectief trauma (zie Figuur 1, p. 14) – extra gevoed
door collectieve herinneringen aan eerdere negatieve ervaringen met barbaarse volkeren uit het noorden. Militaire nederlagen als bovengenoemde, maar ook andersoortige rampspoed konden in de antieke wereld zoals eerder gesteld een uiterst ontwrichtende uitwerking hebben op het reguliere maatschappelijke leven, vanwege de onzekerheden die deze met zich meebrachten voor de routines van het dagelijkse bestaan,
iets wat zowel gold voor de gewone bevolking als de politieke bovenlaag. In het geval
van de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones was dat waarschijnlijk niet anders.
Gevaar en dood, twee verschijnselen waarmee (militaire) rampen onlosmakelijk gepaard gingen, lijken in de hiërarchische samenleving die de Romeinse wereld was niet
zelden een afkalving van de sociale verschillen teweeg te hebben gebracht, aldus Toner.157 Hier valt wellicht een parallel te trekken met het sociologische model van
Sztompka.
Volgens Sztompka’s terminologie kan een ramp leiden tot ernstige verschijnselen
van “disorganisation, displacement, or incoherence in culture.”158 In de Romeinse tijd
konden in tijden van rampspoed bepaalde staatkundige vastigheden ondermijnd raken of de bestaande hiërarchische verhoudingen tijdelijk of blijvend verstoord, wat
gepaard ging met een toenemend wantrouwen jegens de persoon of personen die verantwoordelijk werd(en) gehouden voor de ontstane crisis.159
Externe dreiging en daarmee gepaard gaande militaire nederlagen leidden echter
niet zonder meer in alle gevallen tot maatschappelijke en politieke ontwrichting. In
paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk zagen we reeds dat angst voor externe bedreigingen
zoals een gemeenschappelijke vijand individuen met doorgaans tegengestelde belangen juist kan samenbinden, het gevolg van een proces dat negative association wordt
genoemd. Dit principe werd in andere bewoordingen reeds onderkend door Polybius
in zijn beschrijving van Rome’s politieke instituties, die hij beschouwde als de beste
van alle politieke systemen. Polybius stelt verder onder andere:
Voor de tijd van de Gracchi als begin van tweespalt in Rome zie Cicero, De re publica 1.19.31; Velleius
Paterculus 2.3.3-4; Plutarchus, Tiberius Gracchus 20.1-2; Appianus, De bello civili 1.2.17. Voor de toenemende maatschappelijke ontevredenheid als gevolg van het falende optreden van de Romeinse elite in
de oorlogen tussen 120 en 101 v.C. zie Clark 2014, 172-207; voor de instelling van een speciale quaestio
(de rogatio Mamilia) om corruptie te onderzoeken zie Cicero, Brutus 33.127-34.128; Sallustius, Bellum
Iugurthinum 40.1; 65.5; MRR 1.546; Gruen 1968, 142-152; Flower 2010, 106. Voor de tweede helft van de
tweede eeuw v.C. als periode van crisis zie vooral Woolf 2012, 97-112 en verder Ungern-Sternberg 2004,
89-109; Flower 2010, 80-96; Sampson 2010; Steel 2013a; Maschek 2018. Zie voor emoties die gepaard gaan
met oorlogen Hutchison/Bleiker 2015, 210-221.
157 Toner 2013a, 37.
158 Sztompka 2000, 453-456 (citaat 453).
159 Toner 2013a, 77. Over de verstoring van traditionele maatschappelijke verhoudingen schrijft Toner:
“Whereas in the modern world, disasters can often act as catalysts for change, in the Roman world,
extreme situations often represented an opportunity for the benefits of traditional patronage relationships to be forcefully reasserted. Dealing with disasters had, however, always provided opportunities
for new patrons to emerge... (65-66).” Zie tevens 178-179.
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“Wanneer er namelijk een gemeenschappelijk dreiging van buitenaf opdoemt en
hen dwingt tot eensgezinde samenwerking, blijkt de kracht van de staat zo groot
dat geen enkele noodzakelijke maatregel achterwege blijft, omdat allen altijd met
elkaar wedijveren in hun plannen om het gevaar van het ogenblik te bezweren.”160
Flower stelt dat in de derde eeuw v.C., ten tijde van de oorlogen tegen Pyrrhus van
Epirus en Carthago, de druk op Rome weliswaar groot was, maar dat er desondanks
een groot vertrouwen leek te bestaan in de politieke en militaire leiders.161 Na 140 v.C.
was Rome in militair opzicht echter steeds minder succesvol, met moeizame oorlogen
in Spanje en later op de Balkan en in Noord-Afrika als voornaamste oorzaken, wat in
toenemende mate leidde tot politieke processen tegen onsuccesvolle generaals en sociale strubbelingen.162
Alexander registreert voor wat betreft de periode tussen 113 en 100 v.C., de periode
die onder meer samenvalt met de onrust veroorzaakt door de Cimbri en Teutones en
enkele andere militaire conflicten zoals de oorlog tegen Iugurtha, zevenendertig veroordelingen van aanzienlijke legeraanvoerders en andere senatoren voor verraad of
incompetentie, een aanzienlijke stijging van het aantal veroordelingen in vergelijking
met de decennia daarvoor, wat een sterke politieke invloed van de Romeinse populus
suggereert – of op zijn minst van individuen die het volk bespelen en inzetten ter verwezenlijking van hun eigen politieke doelstellingen.163 Vanaf het midden van de
tweede eeuw v.C. waren rekruteringsproblemen wellicht symptomatisch voor het afnemende vertrouwen in Rome’s militaire capaciteit, waarschijnlijk als gevolg van de
bittere en weinig lonende strijd op het Iberisch schiereiland in deze periode.164
Binnen deze collectieve stemmingsomslag in de late Republiek zijn de vijf opeenvolgende verkiezingen van de homo novus Marius tot consul tekenend voor de paniekstemming die het dreigende gevaar van de Cimbri en Teutones had losgemaakt in
Rome.165 Bovendien zijn ze waarschijnlijk symptomatisch voor het gebrek aan vertrouwen dat de Romeinse bevolking in deze voor Rome moeizame periode was gaan koesteren jegens de heersende elite, die zich in de strijd tegen de Scordisci, maar vooral
tegen de onbuigzame Iugurtha en de vijf verloren oorlogen tegen de noordelijke barbaren allerminst militair competent had getoond. Het militaire falen van de zittende
elite was volgens Sallustius en Plutarchus een belangrijk thema geweest in Marius’
Polybius 6.18.1-3. Zie Evrigenis 2008, 36-42 voor antieke theorieën over metus hostilis in Rome, in het
bijzonder m.b.t. Carthago.
161 Flower 2010, 99-100.
162 Idem 100; Clark 2014, 134-137. Clark spreekt in het kader van de weinig succesvolle campagnes in
Spanje van “increasing popular agitation (150).” Zie ook Gruen (1968, 12), die over deze periode stelt:
“lack of convincing success swiftly caused frustration, impatience, and short-sightedness in the field.“
163 Gemiddeld betekent dit 2,6 veroordelingen per jaar. Ter vergelijking, in de periode tussen 150-114
v.C. zijn veertig veroordelingen bekend, wat staat voor gemiddeld 1,1 veroordeling per jaar. Zie voor
deze gegevens Alexander 1990, 3-40, nrs. 1-77. Zie voor de aanzienlijke invloed van de Romeinse populus
op politieke besluitvorming in de late Republiek Morstein-Marx 2013, 29-47, waarin verschillende gevallen van ‘successful assertions of popular sovereignty’ worden gepresenteerd.
164 Polybius 35.4; Rich 1983, 287-331; Evans 1988, 121-140; Rosenstein 2004, 12-17; 53-57; 156-157;
Cagniart 2007, 81-82; Flower 2010, 100. Voor de problemen als gevolg van de bijna onafgebroken staat
van oorlog waarin Rome vanaf 156 v.C. verkeerde zie Astin 1967, 161-165; 167-172; 337.
165 Callies 1971, 341.
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verkiezingscampagne voor het consulaat dat jaar en in zijn toespraak voor zijn nieuw
gerekruteerde soldaten die hij zou hebben gehouden alvorens hij met hen afreisde naar
Africa.166 Als dat juist is dan sorteerde deze aanpak succes, want het leidde er in 107
v.C. toe dat de volksvergadering de door de senaat reeds aan Q. Caecilius Metellus
toegewezen kandidatuur voor het militaire commando in Africa voor het jaar 107 v.C.
ongedaan maakte; in plaats van Metellus koos het volk voor de minder eminente Caius
Marius – een politiek die in de eerste eeuw v.C. nog veel navolging zou krijgen.167
Vooral de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones en de schokgolven die deze veroorzaakten op de interne politieke situatie in Rome plaveiden de weg voor Marius’
ongeëvenaarde politieke en militaire carrière, aangezien de tot dan toe heersende elite
in de ogen van het volk haar kansen verspeeld had.168 In dat opzicht past het wantrouwen van het volk jegens de gevestigde orde en de keuze voor de nieuwkomer Marius binnen de in de inleiding (1.2) reeds genoemde coping strategies, de verschillende
manieren waarop een samenleving zich probeert aan te passen in traumatische situaties. Aangezien het Romeinse volk weinig mogelijkheden bezat om eigenhandig de
militaire dreiging en de sociale en politieke misstanden die daarmee gepaard gingen
in positieve zin om te buigen kon het slechts pogen alteraties aan te brengen in het
Romeinse politieke firmament – pogingen die we kunnen scharen onder Mertons mechanismen van innovation en rebellion.
Vooral Arausio kan worden aangemerkt als een cruciaal keerpunt, in de zin dat de
senaat vanaf deze nederlaag niet langer de politieke wil had – of bij machte was – om
de politieke na-ijver binnen haar gelederen te kanaliseren en in te zetten voor de verdediging van Rome.169 Afgaande op de eerste-eeuwse historicus en grammaticus Asconius Pedianus, die in een commentaar op een niet overgeleverde redevoering van
Cicero ronduit opmerkt dat de oorlog tegen de Cimbri “helaas lange tijd even slecht
als ongelukkig werd gevoerd,” lijkt het beeld van de falende senatoriale bovenlaag
van het einde van de tweede eeuw v.C. na bijna anderhalve eeuw nog altijd het collectieve geheugen van Rome te beheersen.170 Een passage uit de derde declamatio van
Pseudo-Quintilianus, waarin “de buitensporigheid en de zorgeloosheid van onze aanvoerders” als voornaamste redenen voor het succes van de Cimbri en Teutones worden genoemd, lijkt deze aanname te bevestigen.171
Hoewel Rosenstein heeft beweerd dat Romeinse aristocraten doorgaans ruimschoots de gelegenheid kregen om zich te rehabiliteren na een militaire nederlaag –
Clark heeft daar recentelijk nog aan toegevoegd dat militaire nederlagen de electorale
Sallustius, Bellum Iugurthinum 73.3-7; Plutarchus, Marius 9.2-3 (verkiezingscampagne); Sallustius, Bellum Iugurthinum 84.1-85.50 (toespraak).
167 Sallustius, Bellum Iugurthinum 73.7. Zie voor deze politiek en de navolging ervan in de eerste eeuw
v.C. Drogula 2015, 304-314.
168 Zie bijv. ook Plutarchus, Marius 11.1-2: “...niemand (wilde) iets te maken hebben met lieden van hoge
adel of rijken huize, die zich als kandidaten voor het consulaat aanboden, maar men (riep) de afwezige
Marius tot consul uit.” Tevens Sallustius, Bellum Iugurthinum 5.1: “Ik ga de oorlog beschrijven die het
Romeinse volk heeft gevoerd tegen Iugurtha, de koning van de Numidiërs. Ten eerste omdat die oorlog
groot en grimmig was en een wisselend verloop kende, en voorts omdat toen voor het eerst is opgetreden tegen de arrogantie van de adel.” Zie ook Flaig 1995a, 78; Flower 2010, 98; 104-105; 108-109; Linke
2012, 79; Clark 2014, 182-191.
169 Flower 2010, 108.
170 Asconius, Pro Cornelio 68.
171 [Quintilianus], Declamationes XIX maiores 3.4; vrgl. 3.14.
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kansen van verslagen generaals eerder vergroot dan verkleind lijken te hebben – vond
in 109 v.C. de rogatio Mamilia plaats (naar het initiatief van de volkstribuun Caius
Mamilius Limetanus), een tribunaal dat Romeinse legeraanvoerders uit de strijd tegen
Iugurtha verantwoordelijk stelde voor hun dubieuze optreden en de geleden nederlagen.172 Zoals we reeds eerder zagen nam het Romeinse volk (populus) in dezelfde periode een aantal wetten aan dat nadelig was voor het leger, wat geïnterpreteerd kan
worden als een strafmaatregel van de kant van hervormingsgezinde populares voor het
Romeinse militaire falen tegen de Cimbri en Teutones. Cicero-commentator Asconius
noemt in deze context expliciet de slechte leiding in de strijd tegen de Cimbri en Teutones – in het bijzonder het falen van Iunius Silanus.173 Deze twee voorbeelden suggereren dat het politieke klimaat in Rome reeds in de periode voorafgaand aan de dubbele nederlaag bij Arausio aan het veranderen was. Het Romeinse volk zocht binnen
zijn beperkte politieke mogelijkheden klaarblijkelijk al eerder naar vernieuwende manieren om stressvolle omstandigheden in de samenleving om te buigen, daarbij pogend de bestaande politieke cultuur te transformeren tot een systeem dat in staat
mocht worden geacht (potentieel) traumatische omstandigheden te verzachten of zelfs
geheel uit te bannen. Deze pogingen sluiten aan bij de in de inleiding genoemde mechanismen van innovation en rebellion.
Aanvullend bewijsmateriaal uit dezelfde periode wijst eveneens in deze richting.
Zo was Carbo in 112 v.C. door de redenaar en politicus Marcus Antonius Orator (14387 v.C.), een latere (tijdelijke) aanhanger van Marius, na zijn nederlaag tegen de Cimbri
aangeklaagd, wat erop lijkt te wijzen dat er in Rome in deze periode van militaire tegenslag gezocht werd naar zondebokken voor de geleden verliezen.174 Overeenkomstig vermeldt Asconius Pedianus dat Silanus rond 104 v.C. werd aangeklaagd door de
volkstribuun Cn. Domitius Ahenobarbus, omdat hij niet in opdracht van het Romeinse
volk zou hebben gehandeld.175 Zoals we hierboven reeds vermeldden gooide Marius
zelf regelmatig olie op het vuur door bij herhaling te wijzen op het gebrek aan ervaring
en het militaire falen van de zittende elite, een aanpak die uiteindelijk effect sorteerde
doordat het volk de gevestigde orde de rug toekeerde en Marius in 107 v.C. en tussen
104-100 v.C. onafgebroken de hoogste magistratuur gunde.176 De twee verliezende generaals van Arausio, Caepio en Mallius, werden twee jaar na hun nederlaag in 105 v.C.
bij decreet van de volksvergadering verbannen (plebiscito eiectus), zo lezen we in een
fragment van Granius Licinianus.177 Lucius Appuleius Saturninus (circa 138 v.C.-100
Rosenstein 1990 en tevens Flower 2010, 109; Clark 2014, 46-47; 128-130. Vrgl. Waller 2011, 18-38; Rich
2012, 83-111; Östenberg 2014, 259. De laatste stelt terecht dat imperatores victii in ieder geval gestraft
werden doordat zij geen triomftocht mochten houden noch hun veldslagen en hun persoonlijke glorie
konden vereeuwigen in monumenten. Zie voor het belang van dat laatste ook Flower 2006, 55. Voor de
rogatio Mamilia zie Cicero, Brutus 33.127-34.128; Sallustius, Bellum Iugurthinum 40.1; 65.5; MRR 1.546;
Gruen 1968, 142-152; Flower 2010, 106.
173 Cicero, Pro C. Cornelio 1 frgm. 23 = Herrmann, ed. 1988-1992 (i), 72-73; Asconius, Pro Cornelio 68.
174 Cicero, Epistulae ad familiares 9.21.3; Apuleius, Apologia 66; Alexander 1990, 23-24, nr. 47.
175 Asconius, Pro Cornelio 80, en tevens Cicero, In Verrem 2.2.118; Divinatio in Q. Caecilium 20.67; Dyson
1985, 161; Alexander 1990, 32, nr. 63.
176 Sallustius, Bellum Iugurthinum 73.3-7; 84.1-85.50; Plutarchus, Marius 9.2-3.
177 Granius Licinianus 33.13 (ed. Flemisch); Flower 2010, 109-110; Drogula 2015, 156-158. Voor de relatie
tussen rampen en het aanwijzen van (vermeende) schuldigen zie Toner 2013a, 57. Voor het lot van
Caepio en Mallius zie Cicero, Brutus 35.135; De oratore 2.28.124-125; Pro Balbo 11.28; Livius, Periocha 67;
Strabo 4.1.13; Asconius, Pro Cornelio 78; Valerius Maximus 4.7.3; 6.9.13 (in deze laatste passage vermeldt
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v.C.), de omstreden volkstribuun van 103 v.C. en op dat moment de rechterhand van
Caius Marius, en novus homo C. Norbanus, de opvolger van Saturninus in deze functie,
lijken op basis van antieke getuigenissen een groot aandeel te hebben gehad in de veroordeling van de twee falende legeraanvoerders.178 In de antieke bronnen, waarin de
patriciër Caepio naar voren wordt geschoven als hoofdschuldige maar de politieke
nieuwkomer Mallius enigszins buitenschot blijft, wordt de verbanning expliciet gelinkt aan de nederlaag tegen de Cimbri en Teutones.179 Cicero benadrukt de redeloosheid van het Romeinse volk, die hij typeert als de “rouw van de burgers” uit ”haat
(odium) jegens Caepio, die zijn leger verloren had.”180 In Brutus beschrijft Cicero de
omstreden Caepio als “een dapper en energiek man, aan wie de lotgevallen van de
oorlog werden toegerekend als een misdaad tegen de staat, en die door de afkeer van
het volk (invidia populi) te gronde werd gericht – eveneens een onomwonden oordeel
over de onbezonnenheid van het Romeinse volk in die dagen.181 In Mertons bewoordingen zouden de reacties van het Romeinse volk op de falende legerleiders ook uitgelegd kunnen worden als cynical pessimism.
Met betrekking tot de invloedrijkere rol van het Romeinse volk is het veelzeggend
dat de offers die de goden en Marius ten deel vielen nadat de generaal zowel de Cimbri
als de Teutones had verslagen, volgens Plutarchus werden gebracht op initiatief van
de massa en niet van de senaat, wat eveneens bewijst dat de populus zich in deze periode een belangrijkere rol begon aan te meten in het politieke discours.182 De toenemende invloed van het volk in deze tijden van politieke en militaire onzekerheid kan
wellicht beschouwd worden als een antiek voorbeeld van Mertons maatschappelijke
afweermechanismen in tijden van crisis: innovation en rebellion.183 Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een cocktail van politieke en militaire onrust, culminerend
in de opmars van de Cimbri en Teutones, de opmerkelijke carrière van Caius Marius
mogelijk heeft gemaakt en dat Marius’ politieke carrière op haar beurt op termijn mede
geleid heeft tot de teloorgang van de traditionele republikeinse cultuur van de nobiles.184

Valerius abusievelijk dat Caepio werd gedood); Granius Licinianus 33.13 (ed. Flemisch). Tevens Gruen
1968, 161-165; Meier 1980, 137; Alexander 1990, 33-34, nr. 65; Evans 2003, 122-123; Kelly 2006, 21; 33; 37;
82-83; 134; 173-174, nr. 17 (Caepio); 33; 37; 175, nr. 18 (Mallius); Rich 2012, 109-110; Linke 2012, 76-77;
Santangelio 2016, 43. Vrgl. Rosenstein (1990, 124-128), die de verbanning van Caepio vooral wijt aan het
feit dat diens persoonlijke eerzucht in de weg had gezeten bij de verdediging van de res publica. Voor
de aanklacht tegen Carbo zie Hoofdstuk I 1.2.1.
178 Granius Licinianus 33.13 (ed. Flemisch) en tevens Cicero, Brutus 35.135-36.136; Pro Balbo 11.28; De
oratore 2.28.124-125; [Cicero], Rhetorica ad Herennium 1.14.24. Zie voor Saturninus en Norbanus resp. Elvers 1996a, 908-909; 2000, 1000-1001.
179 Voor Caepio als hoofdschuldige zie Livius, Periocha 67: “Caepio, door wiens onbezonnenheid de
ramp was ontstaan;” Asconius, Pro Cornelio 78: “zijn slechte optreden tegen de Cimbri.”
180 Cicero, De oratore 2.28.124.
181 Cicero, Brutus 35.135. Zie tevens Valerius Maximus 4.7.3: “Caepio, die in de gevangenis was gegooid
aangezien hij schuldig werd geacht voor de vernietiging van ons leger door de Cimbri en Teutones.”
182 Plutarchus, Marius 27.9.
183 Orlin 2011, 67.
184 Flower 2010, 77; 98.
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3.3.3.3 Verhalen van redding en hoop
Zoals we hierboven zagen lijken geruchten en vage nieuwsberichten een katalyserende werking te hebben gehad op de paniekstemming die onheilstijdingen in Rome
teweeg konden brengen. In het geval van oorlogssituaties kon dat leiden tot het aandikken van de sterkte van de vijandelijke troepenmacht, maar ook de fysieke kenmerken van de tegenstander(s) werden opgewaardeerd om een plausibele en verteerbare
verklaring te vormen voor de geleden nederlaag. Dit was in het geval van de vijf opeenvolgende nederlagen tegen de Cimbri en Teutones niet anders. Hoewel de werkelijke oorzaken voor deze desastreuze nederlagen nooit helemaal helder zullen worden
zagen tijdgenoten vooral het falende optreden van de legeraanvoerders Carbo en Silanus en het gebrek aan coöperatie tussen de beide rivalen Caepio en Mallius als de
voornaamste redenen voor de ondergang van de Romeinse legers.185 In Hoofdstuk I 2
zagen we bovendien dat de antieke wereld van mening was met de twee Germaanse
stammen volkeren van een barbaarse buitencategorie te hebben getroffen – zowel qua
fysieke kenmerken als qua aantallen.
Sztompka’s sociologische traumamodel gaat uit van de assumptie dat collectieve
trauma’s snel verwerkt dienen te worden wil een groep of samenleving niet geruime
tijd ontwricht blijven. In de inleiding (2.1) zagen we reeds dat een samenleving op
potentieel traumatische gebeurtenissen die worden ervaren als onverwacht, snel en
radicaal kan reageren met ‘afweermechanismen’ als het wegstoppen, goedpraten, rationaliseren of neutraliseren van de gebeurtenissen. Deze mechanismen worden door
Sztompka aangemerkt als coping strategies, sociale aanpassingen die dienen ter verwerking van het trauma. In dezelfde lijn constateert de Nederlandse historicus Frijhoff:
“De verwerking van zowel trauma als roes brengt een proces van gerichte, al dan niet
bewust georiënteerde herinnering, memorialisering, op gang. Daarbij spelen georganiseerde vormen van vergeten, achterstellen en verdringen van sporen van het verleden en van historische kennis een wezenlijke rol, met het doel de geschiedenis zo leefbaar te houden dat de hele gemeenschap (…) zich erin kan herkennen.”186 Dit collectieve ‘herstelproces’ vertoont in dat opzicht overeenkomsten met de behandeling van
individuele trauma’s, waarbij de traumatische herinnering, die aanvankelijk woordeloos en statisch is, getransformeerd wordt tot een door het slachtoffer geconstrueerd
verhaal.187 Hoewel de Romeinse herinneringscultuur niet wordt gekenmerkt door een
systematisch uitwissen van negatieve herinneringen – de Romeinse historiografie
toont daarvan althans geen duidelijke voorbeelden188 – kende de Romeinse samenleving zoals ieder collectief andere verwerkingsprocessen om traumatische nederlagen

Idem, 110.
2011, 13. Voor bepaalde ‘afweermechanismen’ tegen culturele trauma’s, zoals het verstoppen,
wegredeneren, rationaliseren of neutraliseren van (herinneringen aan) potentieel traumatische
gebeurtenissen zie Sztompka 2000, 461: “This can provide a kind of cultural, subjective insulation
against such events or situations and prevent the appearance of the traumatic condition. This is a preventive coping with trauma…”
187 Mollica 1988, 295-314; Lewis Herman 1992, 175-195.
188 Clark 2014, 10. Wel bestaat het mechanisme om overwinningen te accentueren en te overdrijven.
185

186 Frijhoff
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te verzachten, bijvoorbeeld door de creatie van narratieve vormen waarbinnen herkenbare, toegankelijke en algemeen geaccepteerde verhalen over het geleden leed gestalte kregen.189
In de praktijk worden in dergelijke overleveringen verklaringen aangereikt voor de
rampspoed, die dikwijls gevonden worden in overambitieuze generaals, verraderlijke
vijanden of een onbekendheid met het terrein. Ook de exceptionele eigenschappen van
de tegenstanders, in het geval van de Cimbri en Teutones in Hoofdstuk I 2 gepresenteerd als de canon van barbaarsheid, worden zoals gezegd niet zelden opgevoerd als
verklaring voor het geleden leed.190 Daaraan kunnen we het thema van het gebrek aan
eenheid binnen de eigen gelederen nog toevoegen, waarvan de onenigheid tussen
Caepio en Mallius Maximus bij Arausio een duidelijk voorbeeld is (zie Hoofdstuk I
1.1.4). Hierin herkennen we dus niet zozeer Mertons mechanisme van retreatism, het
negeren en vergeten van het trauma – hooguit kunnen we stellen dat de werkelijke
oorzaken van het trauma worden genegeerd – maar veeleer de door Sztompka opgevoerde mechanismen als het goedpraten, neutraliseren en rationaliseren van de gebeurtenissen.191 Daarbij wordt in de antieke narratieve traditie soms gewezen op de
invloed van slechte voortekenen (omina), zoals in de overlevering omtrent de leden
van de Fabii-familie die sneuvelden in de strijd tegen Veii in de Slag aan de Cremera
(479 v.C.). Hun nederlaag wordt door verschillende antieke auteurs verklaard door
het feit dat de Fabii bij het verlaten van de stad de rechterdoorgang van de Porta Carmentalis hadden genomen, volgens Livius de “onheilbrengende weg (infelici via).”192
De nederlaag bij het Trasimeense Meer in 217 v.C. werd door dictator Fabius Cunctator
verklaard door een veronachtzaming van de juiste rituelen en auspiciën door de verantwoordelijke consul, C. Flaminius – zo lezen we opnieuw bij Livius.193 Door met
dergelijke verklaringen op de proppen te komen wordt het daadwerkelijke verlies geneutraliseerd en afgeschoven op factoren die buiten de invloedssfeer van de betrokkenen liggen die het verlies hebben ondergaan.
Tevens bevatten verwerkingsnarratieven duidelijke elementen van heroïek die het
geleden leed dienen te verzachten, maar daarmee niet altijd in overeenstemming zijn
met de historische werkelijkheid. Hierin herkennen we ten dele Giddens’ sustained optimism, een mechanisme waarin de hoop op een positieve verandering zit gevat. We
kunnen hierbij denken aan de in omloop geraakte verhalen over de heldendaden van
M. Manlius Capitolinus, de verdediger van het Capitool, en M. Furius Camillus, de
“tweede stichter van Rome,” die zich voltrekken binnen de context van de Gallische
invasie rond 390 v.C.194 Tekenend is ook het verhaal van M. Atilius Regulus, die volgens Polybius een nederlaag leed in de Eerste Punische Oorlog, waarna hij gevangen
Zie hiervoor Kirmayer 1996, 173-198 en tevens Eyerman 2004, 159-169. Voor “multiple memories”
met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog zie Kramer 2007, 278-323.
190 Östenberg 2014, 262-263.
191 Sztompka 2000, 461.
192 Livius 2.49.8 en tevens Ovidius, Fasti 2.201-204; Servius, Ad Aeneis 8.337; Östenberg 2014, 258; vrgl.
Fasti Antiates ministrorum, Inscr. It. XIII 2.208; Livius 6.1.11-12; Plutarchus, Camillus 19.1; Macrobius, Saturnalia 1.16.23.
193 Livius 22.9.7-10.
194 Idem 7.1.10. Zie o.a. Horsfall 1987 (Manlius); Bruun 2000; Walter 2004, 386-407 (Camillus), en tevens
Clark 2014, 45-46. Williams (2001, 140-184) biedt een overzicht van de gebeurtenissen rondom de Gallische inname van Rome. Hardie (2012, 232) benadrukt dat de gretigheid waarmee tradities worden geconstrueerd ten koste gaat van de historiciteit van de overlevering.
189
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werd genomen door de Carthagers (255 v.C.), maar vervolgens werd herschapen tot
een zelfopofferende held.195
Binnen dit kader kunnen we ook een drietal overleveringen opvoeren die zich afspelen ten tijde van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en die ondanks de context van angst en paniek waarmee zij werden omgeven duidelijke sporen bevatten van
optimisme als gevolg van individueel heldhaftig optreden. Zo is er een episode die
zich zou hebben voltrokken na de eerste verloren slag bij Arausio, waarin de legaat M.
Aurelius Scaurus het leven liet. Nadat Scaurus door de Cimbri gevangen is genomen
prefereert deze de dood boven ontsnapping, omdat hij het ongepast vond om in leven
te blijven terwijl de rest van zijn leger de dood had gevonden, zo lezen we bij Granius
Licinianus.196 Livius laat Scaurus vlak voordat hij door de Cimbriër Boiorix wordt gedood stoutmoedig uitroepen: “Romeinen kunnen niet overwonnen worden (Romanos
vinci non posse),” een uitspraak waarmee Scaurus de Cimbri er voor dat moment van
zou hebben weerhouden de Alpen over te trekken, aldus Livius.197 Dit exemplum staat
in duidelijk contrast met het arrogante optreden van Caepio enige tijd later en zal in
de onzekere tijden na Arausio meer troost en hoop hebben geboden dan de vele verhalen over de geleden nederlagen.198 Ook de eerdergenoemde heldendaad van Cnaeus
Petreius Atinas, de centurio primus pilus die volgens Plinius de burgerkrans (corona civilis) zou hebben verdiend door een door de Cimbri afgesneden legioen buiten gevaar
te brengen past in de categorie hoop biedende verwerkingsverhalen.199 Datzelfde geldt
mogelijk voor een zekere Lucius Opimius, die als tribuun diende in het leger van Lutatius Catulus aan de Tridentijnse Pas en waarover Lucius Ampelius weet te melden
dat hij een Cimbrische strijder doodde die hij tot een duel had uitgedaagd.200 Dat dit
verhaal in de oudheid een zekere bekendheid moet hebben genoten valt af te leiden
uit het feit dat Ampelius het zonder enige opsmuk noemt in een categorie van lieden
“die door vijanden uitgedaagd in een tweegevecht streden,” waartoe volgens Ampelius ook de bekende overleveringen omtrent Manlius Torquatus, Valerius Corvinus en
Scipio Aemilianus behoorden.201
Een laatste boodschap van optimisme en hoop ligt wellicht verborgen in een denarius geslagen door Q. Minucius Thermus rond 103 v.C., twee jaar na Arausio maar nog
vóór Marius’ overwinningen op de Cimbri en Teutones. Op de munt is te zien hoe een
Romeinse strijder, ook wel geïnterpreteerd als de Romeinse oorlogsgod Mars, in gevecht is met een barbaar – mogelijk een Cimbrische of Teutoonse soldaat – terwijl een
gewonde barbaar op de voorgrond ligt (Afbeelding I 3). Als deze lezing juist is zendt
de munt de boodschap uit dat ondanks alle militaire tegenslagen van de afgelopen
jaren een Romeinse overwinning op de barbaren aanstaande is – niet in de laatste
plaats dankzij inmenging van de goden, die zelfs in deze ontijdagen niet wijken van
Polybius 1.29-34. Voor Regulus als held zie bijv. Cicero De officiis 3.26.-27.100; De finibus bonorum et
malorum 5.27.82; In pisonem 19.43; Diodorus Siculus 24.12; Livius 28.43.1; 30.30.23; Periocha 18; Appianus,
Historia Romana (Siculica) 2.1; Punica 8.1.3-4; Aulus Gellius, Noctes Atticae 7.4; Cassius Dio 11.8.15
(Zonaras) en tevens Clark 2014, 44-45.
196 Granius Licinianus 33.11 (ed. Flemisch).
197 Livius, Periocha 67.
198 Clark 2014, 196.
199 Plinius, Naturalis historia 22.11; vrgl. Livius, Periocha 68; Plutarchus, Marius 23.6.
200 Ampelius, Liber memorialis 22.4.
201 Idem 22.1-3.
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de zijde van Rome.202 Het was wellicht dergelijk sustained optimism dat de Romeinse
samenleving op de been hield in de onzekere periode volgend op de nederlagen tegen
de Cimbri en Teutones.

3.4 Conclusie
Terugblikkend op dit hoofdstuk kunnen we in de eerste plaats opmerken dat het waarschijnlijk mag worden geacht dat in de periode waarin de Cimbri en Teutones opdoken recalled memories aan vroegere confrontaties met barbaarse volkeren en invasies
van het Italisch schiereiland de kop zijn opgestoken. Gezien het oorlogszuchtige karakter van de confrontaties werden eigenschappen van reeds bekende barbarenvolkeren zoals de Scythen en Galliërs overgedragen op de Germaanse indringers (transference). Evenals in antieke beschrijvingen van deze volkeren stond bij de Cimbri en Teutones hun otherness centraal, de eigenschappen waardoor zij op significante wijze afweken van de mediterrane volkeren – reeds uitvoerig besproken in Hoofdstuk I 2.
Tegen deze conducive background openbaren zich diverse groepen collective agents die
met hun individuele en groepsgebonden herinneringen het ondergane leed tot een collectief gedeeld trauma verheffen. Als eerste treffen we degelijke carrier groups aan binnen legerkringen, waar de door de hectiek van het slagveld vertekende individuele
herinneringen van combattanten, stafleden en legertros zich aaneenvlochten tot collectief gedragen herinneringen. Vooral de herinneringen van gevluchte soldaten,
krijgsgevangenen, door de strijd getraumatiseerde soldaten en soldaten met zichtbare
blijvende verwondingen zijn waarschijnlijk belangrijke collective agents of trauma geweest, vol van verhalen over verlies en rampspoed. Binnen deze groepen ontstonden
vermoedelijk ook de hevig vertekende voorstellingen van de vijand door wie de Romeinse legers verslagen waren.
De collectieve herinneringen van deze militaire groepen hadden op hun beurt een
grote impact op de vorming van indirecte herinneringen binnen burgergemeenschappen, zowel op de korte termijn op de bevolking van steden, dorpen en gehuchten die
gevestigd lagen in de buurt van de slagvelden of langs de opmarsroutes van de Cimbri
en Teutones, als op de langere termijn op de bevolking van gemeenschappen elders in
het rijk. Binnen deze gemeenschappen konden zich nieuwe carrier groups vormen die
de ernst van de horrendous events die zich hadden voltrokken op weer andere delen
van de bevolking overbrachten. De (collectieve) emoties die door de Romeinse nederlagen werden opgeroepen (verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw, wanhoop,
schuld) zorgden ervoor dat de (collectieve) herinneringen aan de gebeurtenissen een
persistent karakter kregen.
Als reactie op deze traumatische gebeurtenissen onthult het antieke bronnenmateriaal een aantal traumatische symptomen en afweermechanismen (coping strategies) die
in de praktijk een onderlinge samenhang laten zien. De vermeende herinvoering van
een archaïsch religieus gebruik als het offeren van twee Galliërs en twee Grieken, de
vele geregistreerde voortekenen en de voorliefde voor toekomstvoorspelling kunnen
enerzijds geïnterpreteerd worden als symptomen van angst en onzekerheid in tijden
RRC I 319.1 = BMCRR I 653-656; voor de associatie met Arausio en de god Mars zie Heitz 2009a, 7374, met n. 371 aldaar.
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van grote militaire rampspoed, maar tonen anderzijds ook het beeld van een samenleving die middels deze gebruiken het onheil trachtte af te zweren. Het zijn tamelijk
passieve adapties die aansluiten bij Mertons in de inleiding genoemde afweermechanismen van ritualism.
Een tweede afweermechanisme hangt samen met de politieke en maatschappelijke
ontwrichting die de laatste twee decennia v.C. in Rome kenmerkt. De nederlagen tegen
de Cimbri en Teutones waren horrendous events in een lange serie van militaire tegenslagen en nederlagen, wat resulteerde in een toenemend wantrouwen jegens de heersende elite (cynical pessimism). Dit wordt vooral evident door het aantal politieke processen en veroordelingen tegen falende legerleiders (ook die tegen de Cimbri en Teutones) en de vijf opeenvolgende verkiezingen tot consul van nieuwkomer Marius, verschijnselen die wellicht geïnterpreteerd kunnen worden als vormen van Mertons rebellion.
Tot slot kunnen incidenteel geregistreerde verhalen van heldenmoed in tijden van
rampspoed uitgelegd worden als boodschappen van hoop en volhardend optimisme
(sustained optimism), waarmee de ontwrichte Romeinse samenleving zich door moeilijke tijden sloeg.
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4
Furor Teutonicus (ii):
de conservering van een collectief trauma

In het vorige hoofdstuk werd het transmissieproces geanalyseerd waarlangs individuele ervaringen en herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones konden
samensmelten tot een collectief gedeeld trauma en werd stilgestaan bij de diverse carrier groups die bij dit proces betrokken waren. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden
met behulp van welke antieke media collectieve herinneringen aan dit trauma geconserveerd konden blijven. Onderzocht zal worden langs welke kanalen nieuwsgaring
verliep in de overwegend ongeletterde Romeinse wereld en welke invloed de orale
verspreiding van roddels en geruchten had op de vorming van een collectief trauma.
Daarnaast inventariseert en analyseert dit hoofdstuk de verschillende mondelinge en
visuele media die in de Romeinse wereld bestonden waarmee collectieve herinneringen aan het verleden in verhalende vorm bewaard konden blijven, zowel op het platteland als in de stad. De invloed van deze collectieve herinneringen op de Romeinse
bevolking zal aan de hand van enkele concrete voorbeelden ontleend aan redevoeringen van Cicero worden getoetst, waarmee tevens inzicht kan worden verkregen op de
duurzaamheid van collectieve herinneringen in de Romeinse wereld.

4.1 De sociale geleiders van trauma en herinnering (i): roddels, geruchten en collectieve emoties
In het eerste boek van zijn Pharsalia beschrijft de dichter Lucanus de geruchten die
rondgingen in Rome op het moment dat Julius Caesar met zijn troepen in de richting
van het Italisch schiereiland was opgetrokken, hiermee de burgeroorlog tegen
Pompeius ontketenend: “Zo versterkt eenieder in zijn angst de geruchten, zonder bevestiging vreest men het onheil dat men verzint.”1 Hoewel Lucanus dus benadrukt dat
ongefundeerde geruchten slechts maaksels zijn van het volk van Rome zelf velt hij
geen al te zwaar oordeel: ook de senaat bleek bevangen van op niets gebaseerde paniek
en bovendien: “een vlucht van Pompeius maakt bang (Pompeio fugiente timent)!”2
Vandaag de dag leven we in een door (sociale) media beheerst tijdperk en worden
we dagelijks overstelpt met informatie en beelden van gebeurtenissen die het nieuws
bepalen. Ondanks dat we in de meeste gevallen niet rechtstreeks bij deze gebeurtenissen zijn betrokken en we ons er geen directe herinneringen van vormen, zijn we door
1
2

Lucanus, Pharsalia 1.484-486.
Idem 487-489 (paniek senaat); 522 (vlucht Pompeius).
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de invloed van talrijke media in staat om indirecte, prothetische herinneringen op te
bouwen, gebaseerd op de informatie die we via allerhande kanalen krijgen aangeleverd (krant, internet, televisie, radio en sociale media).3 Het is niettemin opmerkelijk
hoe sterk het nieuws omtrent bijvoorbeeld grote rampen nog altijd beïnvloed wordt
door geruchten en onjuiste of onvolledige berichtgeving.
De Romeinse wereld was geen op journalistiek gestoelde samenleving.4 Hoewel er
in de republikeinse tijd verschillende diensten bestonden om zowel officiële correspondentie als privécorrespondentie te verzenden – rijksambtenaren (statores), lictoren,
professionele koeriers, staatsslaven (viatores), belastingambtenaren (tabellarii publicanorum) die tevens bevoegd waren om brieven te bezorgen, maar ook privéslaven en nuntii (overbrengers van mondelinge boodschappen) – was de verspreiding van nieuws
doorgaans traag en onregelmatig. De meeste boodschappers (cursores, ‘renners’) reisden te voet; slechts in noodgevallen, zoals in het geval van een belangrijke militaire
overwinning of nederlaag, wanneer haast geboden was, werd er per paard gereisd
(cursores, cisiarii).5 Wel bestond er op instigatie van Caesar vanaf 59 v.C. een soort
krant, de acta diurna, die op het Forum en andere openbare pleinen in Rome (maar –
waarschijnlijk met de nodige vertraging – ook in provinciesteden) werd aangebracht,
waarin werd bericht over de dagelijkse gang van zaken in de stad (bepalingen van
magistraten, decreten van de senaat), high society nieuws (geboortes, overlijden, verjaardagen en dergelijke), kleine berichten en familienieuws van particulieren, alsmede
berichtgeving omtrent (natuur)rampen (aardbevingen, ongelukken, ongewone verschijnselen).6
Ondanks deze acta verspreidde nieuws zich in de Romeinse oudheid betrekkelijk
langzaam, vooral in tijden van politieke en militaire consternatie. Zo laat C. Asinius
Pollio in een brief aan Cicero (begin juni 43 v.C.) vanuit Corduba weten dat nieuws
over de slag bij Mutina hem met vertraging bereikte aangezien Lepidus zijn koeriers
(tabelarii) negen dagen had opgehouden.7 Het nieuws van de dood van een keizer kon
er wel twee maanden over doen om vanuit Italië Egypte te bereiken; wanneer hij elders
in het rijk overleed kon dit twee keer langer duren.8 In het geval van oorlogen en veldslagen lijkt in zijn algemeenheid het principe te gelden dat hoe verder weg deze zich
hadden voltrokken, hoe moeilijker het was om nieuws hieromtrent op een adequate
wijze in Rome te krijgen. De berichtgeving kon al dan niet bewust vertraging oplopen,
Zierold 2010, 399-407: “The relevance of the media for individual and social forms of memory is
widely acknowledged by representatives of memory studies (399).” Zie verder vooral Landsberg 2004.
4 Wiseman 1993, 139: “Journalism (...) did not exist in the ancient world. It is essential to remember (...)
that much of what happens in Greek and Roman historiography happens for us in ‘the media’.” Zo
systematisch als antieke historici achteraf verslag konden en wilden doen van oorlogen en veldslagen
(zie bijv. Polybius 1.1.4; 1.2.8; 3.31.11-13; Hermogenes 16.22), zo verwarrend was de berichtgeving hierover doorgaans ten tijde van de gebeurtenissen (zie hieronder). Voor nieuwsgaring in de Griekse oudheid zie Lewis 1996.
5 Van Tilburg 2007, 56-57. Zie tevens Kolb 2000, 22-27.
6 Zie voor de acta diurna (ook wel acta populi Romani of acta urbis) Suetonius, Caesar 20.1 en verder Cicero,
Epistulae ad Atticum 6.2.6; Epistulae ad familiares 2.8.1; 8.1.1; Asconius, Pro Milone 31; Petronius, Satyricon
53; Tacitus, Annales 3.3.2; 12.4.2; 16.22.3; Plinius, Panegyricus 75.1; 95.1; Epistulae 7.33.3; Cassius Dio
48.44.4; Dudley 1968, 29; Baldwin 1979, 189-203; Gizewski 1996, 89-91; Pina Polo 1996, 29; White 1997,
73-84; Kolb 2002, 725-726; Gruen 2009, 32.
7 Cicero, Epistulae ad familiaris 10.33.1; Pina Polo 1996, 31.
8 Duncan-Jones 1990, 7-29, m.n. 13, tabel 3; 27, tabel 9; 28, tabel 10. Zie tevens Ando 2000, 120-122.
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kwijtraken, of in een onjuiste volgorde binnenkomen, wat kon leiden tot tegenstrijdige
informatie over de ware toedracht van de gebeurtenissen, met verwarring en paniek
als mogelijke gevolgen.9
Juist in van geregelde nieuwsgaring verstoken samenlevingen als de Romeinse wereld was de kans groot dat roddels en geruchten (rumores, confusa verba, susurri) het
politieke domein en de publieke opinie gingen domineren.10 Neubauer heeft in zijn
cultuurgeschiedenis van het gerucht het verschijnsel omschreven als “Information im
Medium des Hörensagens,“ informatie dus die niet terug te voeren valt op één specifieke auteur.11 De personificatie van het gerucht of het geklets, Fama (
), werd in
de oudheid allegorisch voorgesteld als een gevleugelde vrouwenfiguur met een neiging tot misleiding, niet in de laatste plaats vanwege de vele stemmen die zij kon aannemen. Wanneer zij sprak was het onduidelijk of zij de waarheid vertelde of leugens
verspreidde. Eveneens kenmerkend voor Fama was haar enorme toename in grootte
en kracht wanneer zij zich voortbewoog, waaruit valt af te leiden dat men in de oudheid zeer beducht was voor haar aanzienlijke invloed en het gevaar dat in haar schuilging.12 Niet voor niets heeft Vergilius haar omschreven als “de snelste van alle plagen.”13
In de praktijk kunnen geruchten, in combinatie met emoties als verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw, wanhoop, schaamte en schuld een sterk effect hebben op de
wijze waarop individuen zich bepaalde gebeurtenissen herinneren – of menen te herinneren. In Hoofdstuk I 3.2 zagen we reeds dat hersencellen die actief zijn bij perceptieprocessen in het menselijk brein in belangrijke mate betrokken zijn bij processen van
herinneren (cell assembly of neuronal networks) en dat emoties een belangrijke rol spelen
bij de verankering van informatie in het menselijk geheugen en het terugroepen van
deze informatie in onze herinnering. Recent onderzoek heeft daarnaast uitgewezen
dat valse herinneringen, herinneringen aan onwaarheden of gebeurtenissen die in
werkelijkheid nooit hebben plaatsgevonden – bijvoorbeeld als gevolg van geruchten
en roddels – net zo stevig in ons geheugen verankerd kunnen raken als herinneringen
aan gebeurtenissen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.14 Geïntensiveerd door
de emotie(s) van het moment kunnen geruchten dus een permanent onderdeel gaan
Eilers 2009, 9-13; Clark 2014, 9. Zie voor tegenstrijdige berichtgeving na de Slag bij de Trebia (218 v.C.)
Polybius 3.75.
10 Vansina 1985, 6; Grant 1995, 40. Voor de rol van roddels en geruchten in de Romeinse politiek zie
Richlin 1992, 83-86; Laurence 1994, 62-74; White 2010, 26-28. Voor de invloed van roddels op de antieke
geschiedschrijving zie Grant 1995, 40-41. Voor een culturele geschiedenis van het gerucht zie Neubauer
1998. Voor moderne theorieën met betrekking tot geruchten zie Guastella 2017, 91-100; voor de communicatie (de vormen en media) van het gerucht door de eeuwen heen zie Brokoff/Fohrmann/Pompe/
Weingart 2008.
11 Neubauer 1998, 13. Zie tevens Guastella 2017, 67; 125-152.
12 Scheuer 1998, 404-405. Vergilius, Aeneis 4,173-197 geeft een uitgebreide beschrijving van Fama. Zo is
haar (gevederde) lichaam bedekt met vele ogen, monden, tongen en oren. Bij Ovidius (Metamorphoses
12.39-63) is Fama eerder een akoestische figuur, in wier bronzen luchtkasteel alle stemmen van de wereld worden opgevangen en weerkaatst door de talrijke deuren en poorten die immer openstaan. Zie
hiervoor Fauth 1965, 232-238; Dyer 1989, 28-32; Guastella 2017, 153-184. Voor Fama in de antieke (en
postantieke) traditie Gall 2008, 24-43; Hardie 2012; Guastella 2017.
13 Vergilius, Aeneis 4.174. Voor fama en rumor in de antieke literatuur zie Hardie 2012, m.n. 48-383; Guastella 2017, 13-184.
14 Stock/Gajsar/Güntürkün 2016, 386-388: “…repeated exposure to false stories increased the percentage of people who considered them to be previous parts of their lives (388).”
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uitmaken van menselijke herinneringen. Wanneer individuele herinneringen door sociale contacten kunnen samensmelten tot collectieve herinneringen, dan kunnen er dus
ook collectief gedeelde ‘valse’ herinneringen ontstaan, versterkt door collectief gedeelde emoties. Immers, ook emoties zijn niet slechts individuele ervaringen, maar
worden evenals herinneringen gevormd, gestructureerd en gedeeld binnen sociale en
culturele contexten.15
De effecten van geruchten op de psychologie van de massa werden reeds in de oudheid onderkend, zij het op een ander level: goedgelovigheid (credulitas), misverstand/waanzin (error), ijdele vreugde (vana laetitia), verwarring scheppende angsten
(consternati timores) en plotselinge tweedracht (seditio repens) waren verschijnselen die
regelmatig met fama in verband werden gebracht.16 Vooral in tijden van acuut gevaar
kregen geruchten een grotere kans om zich te verspreiden en konden ze zoals gezegd
aanzienlijke invloed uitoefenen op de wijze waarop gebeurtenissen later werden herinnerd. In Rome moet vooral het Forum – de sociale ontmoetingsplaats pur sang – de
plek zijn geweest waar geruchten binnenkwamen en waar vandaan zij verder in omloop werden gebracht.17
In tijden van rampspoed waren geruchten de enige bron van informatie waaraan
mensen zich konden vastklampen. Vanuit officiële instanties was de berichtgeving in
crisissituaties doorgaans pover en er bestond in de Romeinse wereld geen vanzelfsprekendheid bij de autoriteiten om het volk op dergelijke momenten te informeren of zelfs
maar te waarschuwen. Het aanhoren van geruchten was voor het volk vaak de enige
manier om enigszins op de hoogte te blijven van wat er in de directe omgeving of
elders in het rijk aan de hand was. De uitkomst van een gevochten veldslag, het aantal
doden en gewonden of het lot van directe naasten, de berichten hierover bereikten in
de dagen volgend op de ramp in kwestie via een op onwaarheden gefundeerde geruchtenstroom dorpen en steden in de omgeving, terwijl het voor de ontvangers ervan
volstrekt onduidelijk was wie de bron was van het ‘nieuws.’18 Uiteraard zijn we wanneer we iets van de geruchten uit de antieke wereld willen opvangen niet meer in staat
om de werkelijke invloed ervan te ondervinden, maar zijn we noodgedwongen overgeleverd aan bronnen waarin over roddels en geruchten wordt gesproken.19 De antieke literatuur levert ons talrijke voorbeelden van crisissituaties waarin beschreven
wordt hoe een collectieve paniekstemming hand in hand ging met snel opborrelende
geruchten, vooral wanneer het een werkelijke of vermeende aanval van buitenaf betrof.

Zie voor de collectieve aard van emoties bijv. Hutchison/Bleiker 2015, 215: “Rather than considering
emotions as simply biologically grounded (…), emotions are formed and structured within particular
social and cultural environments. They are constituted through socio-cultural interactions and traditions, such as language, habits and memories. (…) Emotions are thus not just internal individual experiences. They are derived from and intrinsically linked to a social context.”
16 Scheuer 1998, 404-405. Voor antieke opvattingen over de onbetrouwbaarheid van hearsay zie Guastella
2017, 83-88.
17 Dupont 1992, 162-164.
18 Toner 2013a, 36.
19 Neubauer 1998, met de recensie van Sälter 2000.
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Met betrekking tot gebeurtenissen in 332 en 329 v.C. rapporteert Livius tot twee
maal toe geruchten over een vermeende Gallische invasie (tumultus Gallicus).20 Bij de
eerste gelegenheid werd er hals over kop een dictator aangesteld, totdat verkenners
wisten te rapporteren “dat alles rustig was in Gallië.” 21 De tweede maal dat er een
alarmerend gerucht over een Gallische opstand binnenkwam mobiliseerden de twee
consuls, L. Aemilius Mamercinus en Caius Plautius ogenblikkelijk zonder uitzondering alle weerbare burgers. De enorme troepenmacht werd hierop naar Veii gedirigeerd, maar na een paar dagen werd duidelijk dat er sprake was van loos alarm: “er
vielen op dat moment geen vijandigheden van de Galliërs te verwachten.”22
Eveneens zeer bruikbaar zijn de verslagen van Livius naar aanleiding van de Romeinse nederlagen bij het Trasimeense Meer (217 v.C.) tegen de troepen van Hannibal.23 Over de naweeën van de eerste slag schrijft Livius hoe tienduizenden op de
vlucht geslagen soldaten na de nederlaag uitwaaierden over Etrurië en langs verschillende wegen Rome bereikten.24 De vluchtende soldaten waren feitelijk onheilsboodschappers geworden die overal waar zij kwamen voor grote opschudding zorgden.
Toen de eerste berichten van de nederlaag Rome bereikten sloeg – in navolging van
het Romeinse leger op het slagveld – ook hier de paniek toe, mede door de geruchten
die al snel overal in de stad circuleerden. Iedereen die de stad aandeed was feitelijk
een nieuwsbron en in angst afwachtende familieleden klampten zich vast aan ieder
sprankje hoop. Livius beschrijft levendig hoe het volk angstig samendromde op het
Forum nadat de eerste berichten over de nederlaag Rome bereikt hadden en hoe de
vrouwen aan eenieder die zij tegenkwamen vroegen welke plotselinge ramp er was
geschied en hoe het met het leger was gesteld. De autoriteiten bij monde van praetor
Marcus Pomponius konden echter niet meer mededelen dan dat er een grote slag was
uitgevochten waarin Rome verslagen was, waarna al snel de eerste geruchten (rumoribus) de ronde deden over het lot van de overwonnenen. In de dagen erna overheerste
de onzekerheid en wachtte de bevolking, balancerend tussen angst en hoop, op nieuws
bij de stadspoorten.25 Juist in deze onzekere tijden vormde de bevolking van Rome die
niet rechtstreeks bij de oorlogvoering betrokken was geweest haar indirecte herinneringen aan de verloren slag – herinneringen die stevig verankerd raakten in het geheugen door de hevige emoties die ermee gepaard gingen.
Als het gaat om de ongeordende verspreiding van nieuws en het ontstaan van paniek en geruchten onder de bevolking in het geval van extreme noodsituaties zijn his-

Zie voor de tumultus als militaire staat van beleg Golden 2013, 42-86; Kerremans 2016, 822-841; voor
de tumultus Gallicus Bellen 1985, 1-19; Kunkel/Wittman 1995, 228-229; Williams 2001, 171; Eckstein 2006,
133; Golden 2013, 52-60.
21 Livius 8.17.6-7; Oakley, ed. 1997, 361; ed. 1998, 588-589.
22 Livius 8.20.2-5; Oakley, ed. 1997, 361; ed. 1998, 611-612; Eckstein 2006, 135-136. De angst voor een
Gallische invasie valt voor een groot deel te verklaren door herinneringen aan de traumatische inname
van de stad in 390 v.C., maar ook aan recentere oorlogen tegen Gallische stammen, waarvoor resp. Oakley, ed. 1997, 344-347; 360-365; Kerremans 2016, 822-841.
23 Zie ook Lendering 2006, resp. 178-184; 185-194.
24 Livius 22.7.1-3.
25 Idem 22.7.6-9; 7.11; Toner 2013a, 134-135. Zie bijv. ook Seneca, De ira 1.11.2, waarin wordt beschreven
dat er in de beslissende strijd tegen Marius zoveel Cimbri en Teutones gesneuveld waren dat het Germaanse thuisfront het bericht van hun vernietiging “...niet via een boodschapper maar via geruchten te
horen kreeg.”
20
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torische parallellen tussen het Trasimeense Meer en andere episodes uit Rome’s verleden snel gelegd. Toen gedurende het vierkeizerjaar 68/69 n.C. de legers van troonpretendent Vitellius vanaf de Rijn in de richting van Italië trokken gedroegen zij zich volgens Tacitus ten opzichte van de provinciebewoners als veroveraars. Eenmaal aangekomen in de stad Divodorum (Metz), gelegen in het gebied van de Mediomatrici, ontstaken de legers in woede en razernij en richtten een waar bloedbad aan onder de bevolking. “Een schokgolf ging door de Gallische provincies,” zo registreert Tacitus, “zodat de colonne onderweg weldra werd verwelkomd door complete steden met magistraten voorop, smekend om genade. Vrouwen en kinderen neerliggend langs de weg
en al wat verder ’s vijands woede kan verzoenen: gebaren omwille van de vrede, terwijl het toch geen oorlog was.”26 De door Tacitus gememoreerde schokgolf (terror invasit) lijken we vooral te kunnen interpreteren als een ongecontroleerde geruchtenstroom die grote onrust veroorzaakt kan hebben in grote delen van Gallië.
Uit het veel latere verslag van de zesde-eeuwse auteur Johannes van Ephese (circa
507-588) over de periode waarin de stad Amida, gelegen in Mesopotamië aan de grens
met Perzië, herhaaldelijk werd getroffen door zware beproevingen (belegeringen door
de Perzen, Romeinse tegenoffensieven, een pestepidemie en een daaropvolgende hongersnood) blijkt eens temeer dat slechte nieuwsvoorziening een vruchtbare voedingsbodem was voor het ontstaan van geruchten. De inwoners van Amida werden plotseling gealarmeerd door een vals bericht dat luidde: “Pas op, de Perzische koning met
zijn voltallige leger valt de stad aan. Pas op, hij verwoest de hele stad.” Het gerucht
leidde er zelfs toe dat hele bevolkingsgroepen op de vlucht sloegen, hierbij het valse
bericht verder verspreidend:
“Op hun vlucht in alle richtingen en naar alle regio’s verspreidden zij het gerucht
verder, wat leidde tot commotie en nog meer vluchtelingen; en zij maanden eenieder die zij tegenkwamen, hetzij op de wegen, hetzij in de dorpen of in de nabijgelegen steden die zij passeerden, te vluchten, opdat alarm en tumult in alle regio’s en alle steden zouden ontstaan waar zij langskwamen. Zij verspreidden het
gerucht en verzekerden dat Amida was ingenomen, geplunderd en verwoest
door de Perzen, en zij voegden er aan toe: ‘Maar vlucht dan toch!’ Vanaf dat moment begonnen mensen uit de hele regio gelijktijdig rond te trekken, en grote
verwarring en verliezen deden zich overal voor, voor vele dagen lang, totdat de
beproevingen waaraan de verdoemden hadden blootgestaan werden ontmaskerd.”27
Hoewel er geen vergelijkbare bronnen bekend zijn die erop wijzen dat de opmars van
de Cimbri en Teutones soortgelijke vluchtelingenstromen teweeg hebben gebracht laat
deze passage zien dat in onzekere tijden alleen al een aanhoudend gerucht over een
op handen zijnde invasiemacht hele bevolkingsgroepen op de vlucht kon laten slaan
– of in ieder geval dat aan verhalen waarin zo’n exodus werd beschreven geloof werd
gehecht. Ook maakt de passage duidelijk dat in perioden waarin paniek en onzeker-

Tacitus, Historiae 1.63; Dudley 1968, 150-151.
Johannes van Ephese 559-560 (overgeleverd in The Chronicle of Zuqnīn, Parts III and IV, A.D. 488-755,
vert. A. Harrak [Toronto 1999]) 117. Zie tevens Toner 2013a, 36-37; 153-154.
26
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heid de stemming onder een bevolking overheersen iedere vorm van objectieve berichtgeving lijkt te ontbreken, wat we ook zagen in de hierboven besproken passages
bij Livius met betrekking tot de Romeinse nederlaag bij het Trasimeense Meer. Een
passage uit de Mariusbiografie van Plutarchus impliceert dat in de periode rondom
verloren slag bij Arausio een gebrek aan eenduidige nieuwsgaring en een geruchtencircuit eveneens tot grote onzekerheid leidde:
“Nog maar net had hen namelijk het bericht over de arrestatie van Iugurtha bereikt, of geruchten (
) over de Cimbri en Teutones verspreidden zich over
de stad, verhalen die aanvankelijk op ongeloof stuitten wat betreft de massa en
de sterkte van de naderende legers, maar later door de werkelijkheid nog bleken
te worden overtroffen! Er kwamen namelijk driehonderdduizend strijdbare mannen, tot de tanden gewapend, op hen af, en nog veel grotere horden kinderen en
vrouwen trokken, naar men zei, met hen mee...”28
Bovendien raakte het gerucht in omloop dat de Cimbri en Teutones na hun overwinningen bij Arausio besloten hadden “zich nergens anders ter wereld te vestigen, voordat zij Rome hadden vernietigd en Italië hadden geplunderd.”29 De berichten bleken
dusdanig hardnekkig dat het volk van Rome besloot tot een verregaande politieke beslissing:
“Omdat de Romeinen deze berichten van veel kanten te horen kregen, riepen zij
Marius op het commando op zich te nemen.”30
Het resulteerde in Marius’ tweede consulaat, hoewel het niet gebruikelijk was dat iemand in absentia werd gekozen en een tweede uitverkiezing tot hetzelfde ambt binnen
een termijn van tien jaar feitelijk gezien onwettig was. Hoewel Marius’ verkiezing dus
lang niet zonder weerstand moet zijn geweest weigerde de comitia centuriata de kandidatuur van lieden van hoge afkomst of rijke huize te accepteren.31 En mocht er in Rome
in deze dagen al iets als een anti-Mariaanse factie hebben bestaan, “het volk joeg de
tegenstanders weg,” aldus Plutarchus.32
Gelet op de grote invloed van geruchten op de collectieve emoties en gedragingen
van een samenleving is het wellicht geoorloofd om de anonieme verspreiders ervan
aan te merken als een specifieke carrier group, die door het in omloop brengen van een
vertekende weergave van de feitelijke situatie na een verloren oorlog, veldslag of een
andersoortige horrendous event grote maatschappelijke opschudding teweeg kon brengen, waarmee bijgedragen werd aan de constructie van een collectief trauma. Een bijwerking daarvan was echter dat er ernstig vertekende weergaven van de werkelijk-

Plutarchus, Marius 11.2.
Idem 11.9.
30 Idem 12.1.
31 Idem 11.1; Evans 1994, 78-81.
32 Plutarchus, Marius 12.1.
28
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heid ontstonden, die, versterkt door collectief gedeelde emoties, op termijn het collectieve geheugen van de betrokken groepen sterk en voor langere tijd konden beïnvloeden.33

4.2 De sociale geleiders van trauma en herinnering (ii): de oral en visual traditions van
de Romeinse wereld
In Hoofdstuk I 3.1 zagen we dat collectieve herinneringen aan eerdere barbaarse invasies een belangrijke achtergrondfunctie (conducive background) vervulden bij het ontstaan van een collectief trauma als gevolg van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. In de vorige paragraaf werd daarnaast geopperd dat een combinatie van paniek
en geruchten de vorming van een dergelijk trauma in een stroomversnelling kon doen
geraken. De mate en snelheid van overdracht (transmission) van persoonlijke herinneringen aan een horrendous event binnen het sociale verkeer tussen individuen moet
daarbij bepalend zijn geweest voor de collectieve impact van deze trauma’s op de langere termijn. Eerder spraken we reeds over de transmissie van autobiografische herinneringen tussen soldaten onderling, maar ook tussen soldaten en burgers in de nasleep
van een veldslag. Door de ‘samensmelting’ van individuele herinneringen binnen Erinnerungsgemeinschaften – het leger, de stad, de wijk, het dorp, de familie – konden herinneringen aan traumatische gebeurtenissen geruime tijd blijven circuleren binnen het
communicatieve geheugen van een groep of samenleving, uitmondend in oral traditions. Na een tijdspanne van drie à vier generaties, ongeveer tachtig tot honderd jaar,
sterven individuele herinneringen aan het in het verleden geleden leed geleidelijk uit.
Wat uiteindelijk overblijft zijn collectieve herinneringen die door een hele groep of samenleving worden gedeeld, zonder dat hieraan nog persoonlijke herinneringen ten
grondslag liggen (zie de inleiding 1.1.2). De vraag is nu langs welke media collectieve
herinneringen in de Romeinse tijd kunnen zijn verspreid en geconserveerd. Hoewel
de focus in dit proefschrift ligt op de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones zullen we
deze vraag in de volgende secties noodgedwongen breder moeten trekken, aangezien
het antieke bronnenmateriaal ontoereikend is om de conservering van de master narrative met betrekking tot de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones over meerdere generaties in kaart te brengen. Echter, door middel van een meer algemeen onderzoek
naar de kanalen waarlangs de Romeinse wereld haar collectieve herinneringen in
stand hield krijgen we wellicht meer zich op de wijze waarop de tradities omtrent Marius en de Cimbri en Teutones de tand des tijds kunnen hebben doorstaan.34 Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen oral transmission, in de betekenis van (indirecte)
herinneringen die mondeling, soms zelfs door ‘professionele’ remembrancers werden

Toner 2013a, 37: “In such a fraught environment, it is perhaps not surprising that some people did
panic and became over-imaginative in their tale-telling.” Zie tevens Toner 2013b, 461-473.
34 Met name Horsfall en Wiseman hebben zich de afgelopen decennia intensief met kwesties als de ‘cultural horizons of the plebs Romana’ en oral transmission beziggehouden, thema’s die onlosmakelijk met
de vorming en conservering van collectieve herinneringen verband houden. Zie vooral Wiseman 1993;
1994a; Horsfall 1996; Wiseman 1998a; Horsfall, 2003; Wiseman 2008; 2014; 2015. Zie tevens Timpe 1988,
266-286; Ungern-Sternberg 1988, 237-265; Harris 1989, 225-226; Walter 2004, 107; 213; 238; 252; 318; 388;
Marincola 2009, 13-14; Mehl 2014, 33-37.
33
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doorgegeven en visual transmission, waarbij de mnemonische overdracht vooral tot
stand kwam door materialia zoals beelden, reliëfs en schilderingen.35
4.2.1 “Geen betrouwbare basis voor een goed oordeel:” het fluctuerende karakter van
oral traditions
In zijn boek over de onvolkomenheden van Griekse en Romeinse geschiedschrijvers
schrijft Grant: “Ancient society was much more oral/aural than our own.”36 De antieke
historiografie heeft duidelijke sporen van deze orale cultuur nagelaten, want menig
geschiedschrijver geeft aan gebruik te hebben gemaakt van berichten die hij ‘van horen
zeggen’ heeft.
Uiteraard zijn collectieve herinneringen meer dan uitsluitend op roddels en geruchten gebaseerde waarschijnlijkheden. In tegenstelling tot de ‘officiële’ canonieke geschiedschrijving betreft het doorgaans niet tekstueel gefixeerde overlevering zoals
orale tradities, herdenkingsdagen, feesten, ceremonies en rituelen, die niet zelden een
sterke associatie hebben met de geografische en sociale ruimte waarbinnen deze zich
voltrekken, zoals gebouwen, monumenten en andere herinneringsplaatsen.37 Juist in
de specifieke aard van deze orale overdracht schuilt echter een moeilijkheid, namelijk
de slechte waarneembaarheid ervan in het overgeleverde bronnenmateriaal. Hierdoor
zijn we aangewezen op spaarzame reflecties in de literaire bronnen, die grotendeels
afkomstig zijn uit de maatschappelijke bovenlaag. Bovendien hebben oral traditions een
fluctuerend karakter: iedere keer als een verhaal werd verteld, zo merkte Finley reeds
in 1964 op, werd het opgevoerd voor een specifiek publiek bij een specifieke gelegenheid, waarbij de wensen, verwachtingen en vooroordelen van het publiek richting gaven aan – en dus een vervormende uitwerking hadden op – de mondelinge overlevering.38
Ook antieke schrijvers waren zich bewust van de gevaren die schuilden in mondelinge overleveringen. Om die reden besluit Polybius in zijn beschrijving van gebeurtenissen in de periode tussen 220-216 v.C. zich vooral bezig te houden met gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt of in die de tijd van “onze vaders
)” liggen. “Nog verder teruggaan in de tijd en mijn werk te baseren op indirecte
getuigenissen leek mij geen betrouwbare basis voor een goed oordeel en de juiste visie
op de feiten.”39 Tacitus op zijn beurt lijkt zich bewust van het feit dat mondelinge overleveringen aan de basis staan van divergente tradities, als hij over de afloop van het
proces tegen Gnaeus Calpurnius Piso, de vermeende moordenaar van Germanicus, in
20 n.C. noteert:
“Zo kwam er een einde aan de wraak voor de dood van Germanicus, waarover
niet alleen bij de mensen van toen maar ook in volgende tijden met uiteenlopende
meningen is geoordeeld. Zo onduidelijk zijn juist de meest cruciale punten daarbij dat, terwijl sommigen wat zij maar op enigerlei wijze opvingen als vaststaand
Voor oral transmision zie Fentress/Wickham 1992, 41-47, 98; voor visual memories zie 47-49.
Grant 1995, 39.
37 Hölkeskamp 2001, 99; 2010, 478-495. Zie tevens FRH (i) 47-50.
38 Finley 1964, 2-3; zie tevens Wiseman 2008, 15-18.
39 Polybius 4.2.2-3.
35
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beschouwden, anderen juist de waarheid in zijn tegendeel verdraaiden en zo
beide visies bij het nageslacht voortwoekeren.”40
Maar de vervormingen die volgens Polybius en Tacitus de waarheid zo’n geweld aandoen maken in de praktijk juist deel uit van de collectieve herinneringen van groepen
of zijn daar zelf gelijk aan.41 Immers, zoals we in de inleiding (1.1) reeds opmerkten is
cultural memory dat wat groepen of zelfs hele samenlevingen zich van het verleden
wensen te herinneren. Het antieke bronnenmateriaal dat ons ter beschikking staat
maakt gewag van een scala aan oral media waarlangs verhalen en tradities zich konden
verspreiden onder de gewone bevolking. De meest persistente van deze verhalen en
tradities konden de formatieve periode van herinneren en vergeten overleven en ten
langen leste uitharden in het groepsgebonden collectieve geheugen van groepen in de
Romeinse samenleving.
4.2.2 Platteland en stad
Vooral op het platteland lijkt de houdbaarheid van verhalen en herinneringen aanzienlijk te zijn geweest, zo suggereren althans enkele (urbane) auteurs uit de keizertijd.
Vormen van local history kenmerken zich door een sterk plaatsgebonden karakter, door
Purcell ook wel geschaard onder de noemer fixity, hoewel hij tevens de moeilijkheid
benoemt om deze culturele tradities wat betreft de oude wereld te traceren.42 De overdracht ervan zal in de rurale gemeenschappen van het Romeinse Rijk voornamelijk
gebaseerd zijn op face-to-face overdracht, het belangrijkste criterium dat orale samenlevingen onderscheidt van geletterde samenlevingen.43 In een brief aan Domitius
Apollinaris vertelt de jongere Plinius dat het Toscaanse land waar hij zich in de zomer
heeft teruggetrokken een verzamelplaats is van oude verhalen uit een ver verleden,
opgedist door grootvaders en overgrootvaders, “zodat een bezoek hier is als de terugkeer naar een andere tijd.”44 Volgens Quintilianus waren simpele landlieden en ongeschoolden eenvoudig te beïnvloeden door sterke verhalen (ficta).45 Verhalen over reusachtige oprukkende barbaren kunnen op het platteland dan ook snel bijval hebben
gevonden en zich hardnekkig geworteld hebben in het collectieve geheugen van
dorpsgemeenschappen.46
Maar ook in de steden – Rome in het bijzonder – bestonden er voldoende sociale
kaders waarbinnen herinneringen geruime tijd intact konden blijven (regio, collegium,
Tacitus, Annales 3.19.2.
Wiseman 2008, 17: “Everything depends on the reliability of ‘oral tradition’ – or ‘cultural memory’, in
the more fashionable recent term.”
42 Purcell 2004, 77: “Oral history and community wisdom, researches into the memory of the oldest
inhabitant – where are these to be found?” Voor het lokale karakter van collectieve herinneringen zie
de diverse studies in Galinsky/Lapatin, eds. 2015.
43 Goody/Watt 1968, 31. Zie tevens Whitehead 2009, 38-40. De grondleggende studie naar oral traditions
is Vansina 1985. Zie tevens Thompson 1978; Fentress/Wickham 1992, m.n. 75-85. Met betrekking tot de
oude wereld zie o.a. Scobie 1983, 1-73; Von Ungern-Sternberg/Reinau, eds. 1988; Thomas 1989; VogtSpira, ed. 1990; Thomas 1992; Grant 1995, 39-40; Winsbury 2009, 111-125.
44 Plinius, Epistulae 5.6.6.
45 Quintilianus, Institutio oratoria 5.11.19.
46 Zie voor de bijzondere aard van peasant memories in het Frankrijk van de zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw Fentress/Wickham 1992, 92-114.
40
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familia),47 alvorens uit te harden in een collectieve herinnering. Voor een beoefenaar
van de geschiedschrijving is het leven in de stad een zegen, zo oordeelt Plutarchus,
niet alleen vanwege de overvloed aan boeken in bibliotheken, “als ook van getuigen
horen en navragen wat aan de schrijvers is ontglipt maar door de opslag in het geheugen een redelijk heldere en betrouwbare bron oplevert.”48 Wanneer antieke schrijvers
opmerken dat zij bepaalde verhalen ‘van horen zeggen’ hebben kan hier dan ook zeker
een kern van waarheid in schuilen.49 Van belang bij de instandhouding van orale tradities was de parallel culture van de Romeinse plebs, een levendige en gevarieerde cultuur evenwijdig aan die van de elite, waarbinnen evenals op het platteland literaire
teksten nauwelijks een rol speelden maar waarin overwegend orale ‘kanalen’ zoals
muziek, liederen, dans en verhalen verantwoordelijk waren voor de verspreiding en
conservering van collectieve herinneringen en tradities.50 De cultuur van het gewone
volk was alles behalve een op schriftelijke teksten gebaseerde cultuur maar leunde
veeleer op (sociale) herinneringen en tradities.51
4.2.3 Heden en verleden op straat en in het theater
Een belangrijke rol bij de overdracht van deze mondelinge overleveringen was in de
Romeinse wereld weggelegd voor rondtrekkende artiesten (circulatores) en verhalenvertellers (fabulatores, soms ook aretalogi), die in verschillende literaire bronnen worden
geattesteerd. Deze verhalenvertellers hielden zich bij voorkeur op in de nabijheid van
openbare gebouwen, uiteraard om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Van de
stad Ephesus in Klein-Azië is bekend dat er zich een openbare plaats bevond waar
sofisten, maar mogelijk ook andere rondtrekkende ‘artiesten’ hun optredens verzorgden – een plaats waar zich wellicht niet toevallig inscripties en monumenten bevonden
die verschillende civiele memoria verankerden.52
Dio Chrysostomus (circa 40-115 n.C.), de redenaar die onder Domitianus als gevolg
van een verbanning zelf enige tijd een zwervend bestaan leidde, noemt in een van zijn
redevoeringen lieden die te midden van fluitspelers, dansers, goochelaars en andere
artiesten liederen ten gehore brachten en verhalen en mythen reciteerden bij de hippodromos.53 Bij Strabo lezen we hoe poëten invloed uitoefenen op de stadsbevolking met
hun verhalen over heroïsche daden; filosofie en (serieuze) geschiedschrijving zijn
slechts weggelegd voor een enkeling, aldus de geograaf, maar de dichtkunst kan hele

Zie bijv. Walter 2004, 42-51 voor de invloed van de familia op de historische overdracht als onderdeel
van de opvoeding van Romeinse jongens uit de nobilitas.
48 Plutarchus, Demosthenes 2.1; zie ook idem 31.1; 31.7. Zie hiervoor ook Pelling, ed. 2011, 53-54.
49 Wiseman 1994b, 34.
50 Zie hiervoor Horsfall 2003, voor parallel culture 66. Zie eveneens Horsfall 1996, 101-119. Wiseman
(1994b, 33) spreekt over de “culture of the underprivileged” en noemt het collectieve geheugen van deze
groep ”popular memory (2014, 43-62),” Morstein-Marx (2004, 68-118) spreekt van “civic knowledge.”
Zie ook Hölkeskamp 1995, 46-47; Van der Blom 2010, 118-119.
51 Horsfall 2003, 72 en tevens Wiseman 2014, 48-51. Zie Cicero, De senectute 17.1; 43.1; 44.12; 55.8; 83.5
met Horsfall 1989c, 229 voor verschillende mogelijke verwijzingen naar orally transmitted evidence.
52 Burrell 2009, 83-88, m.n. 87-88. Zie tevens Van Nijf 2000, 21-36.
53 Dio Chrysostomus 20.9-10. Zie voor Dio Chrysostomus o.a. Jones 1978; Swain, ed. 2000.
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theaters vullen.54 Daartegenover staan dan weer enkele auteurs voor wie het verschil
tussen historie en andere genres minder evident is.55
Circulatores waren doorgaans rondtrekkende ‘artiesten’ die een groep toehoorders
(circulus) om zich heen verzamelden en die van dorp naar dorp reisden om hun verhalen, liederen of gedichten aan de man te brengen.56 Ook in Rome waren deze lieden
actief: keizer Augustus zou er een gewoonte van hebben gemaakt om hen uit te nodigen om zijn banketten op te luisteren.57 De openingszin van een brief van Plinius geadresseerd aan Calvisius Rufus, waarmee de schrijver een eigentijdse anekdote introduceert, suggereert dat dit soort lieden doorgaans betaald kregen voor hun voordrachten.58
In veel gevallen bestonden de voordrachten van circulatores en fabulatores uit het
opdissen van bekende verhalen en mythen, zoals de acteur die Homerus reciteert in
het theater in Achilles Tatius’ roman Leucippe et Clitophon.59 Het valt evenwel niet uit
te sluiten dat dergelijke rondtrekkende artiesten ook een rol hebben gespeeld bij de
verspreiding van nieuws en geruchten ten tijde van een horrendous event, evenals bij de
instandhouding van collectieve herinneringen aan grote gebeurtenissen uit Rome’s
verre en minder verre verleden. Seneca’s opmerkingen over de grammaticus en Homeruskenner Apion (20 v.C.-circa 45-48 n.C.) maken duidelijk dat rondreizende artiesten grote delen van het rijk bereisden en waarschijnlijk dus ook boordevol nieuws,
roddels, verhalen en anekdotes zaten.60
Eveneens bestonden er in de Romeinse wereld (semi-)openbare voorleessessies (de
formele, meer besloten variant werd recitatio genoemd), waarbij een auteur vanaf een
platform of podium (delen van) een nieuw werk of work in progress kon voordragen,
of dit nu poëzie, filosofie of geschiedschrijving betrof. Dit gebeurde op openbare plaatsen zoals het Forum, bij badhuizen, het circus of andere plaatsen met een geschikte

Strabo 1.2.8, met Harris 1989, 226.
Plinius, Epistulae 5.8; Aristides, Orationes 42; Lucianus, Quomodo historia conscribenda sit 10, met
Winsbury 2009, 104-106.
56 Zie verder bijv. Vergilius, Georgica 2.176; Horatius, Sermones 1.4; Martialis 1.41; 2.86.11; 3.44.11; 10.3.2;
Juvenalis, Satirae 1.17-18; Scholiast ad Persium 1.134; Hiëronymus, Epistulae 53.7.3; Augustinus, Contra
Iulianum opus imperfectum 5.15 en tevens Booth 1980, 166-169; Scobie 1983, 11-16; Horsfall 1989a, 84;
1989b; 194-195, 106; Wiseman 1994b, 33; Horsfall 1996; 2003, 57; 79; 98-99; Winsbury 2009, 111-113.
57 Suetonius, Augustus 74: “...hij liet musici, toneelspelers of zelfs gewone dansers van het circus optreden, en vaker nog schertsfilosofen.” Zie voor literaire banketten met een meer officieel karakter bijv.
Martialis 3.50; Plinius, Epistulae 9.17.3; Aulus Gellius, Noctes Atticae 2.22; 3.19; Walter 2004, 70-75; SteinHölkeskamp 2005, 220-252; Winsbury 2009, 113.
58 Plinius, Epistulae 2.20.1: “Hou een muntje klaar en hoor een gouden verhaal.” Zie ook Wiseman 1994b,
33; Horsfall 1996, 114.
59 Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon 3.20.4-7. Zie bijv. ook Petronius, Satyricon 59; 68; 89-91; 124, met
Starr 1987, 199-200; Lucianus, Adversus indoctum 29.
60 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 88.40: “De grammaticus Apion, die tijdens de regering van Caligula in heel Griekenland de markten afliep en als een soort Homerus door alle steden werd verwelkomd...” Zie bijv. ook idem 52.8 (over rondtrekkende filosofen) en tevens Booth 1980, 167.
54
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akoestiek,61 maar soms ook in de beslotenheid van de privéwoning voor een min of
meer select gezelschap – dat laatste meer en meer in de loop van de vroege Keizertijd.62
Ook de theaters, waar naast toneelstukken, dans- en mime- (of pantomime)voorstellingen – het verschil is niet altijd even duidelijk63), openbare literaire voordrachten
en voorleessessies plaatsvonden, waren letterlijk een geschikt toneel voor de overdracht van historische tradities en eigentijdse gebeurtenissen. Mime bijvoorbeeld was
een veelzijdig toneelgenre dat grote populariteit genoot onder het volk en dat volgens
de vierde-eeuwse retoricus Libanus gezien kon worden als een geschenk van één van
de goden aan de ongeschoolde massa, als een soort onderwijs aan het volk in gebeurtenissen uit het verleden.64 Mimevoorstellingen waren soms platvloers, dan weer moraliserend, maar bovenal verwezen ze zo nu en dan naar contemporaine gebeurtenissen en namen ze bepaalde personen op de hak.65 Het is niet ondenkbaar dat een controversieel figuur als Marius bij tijd en wijle bloot heeft gestaan aan de komisch bedoelde schimpscheuten van mimedichters.
Diverse antieke schrijvers suggereren een bijzondere belangstelling onder het gewone volk dat theaters bezocht voor het buitenissige. Ze stellen ook dat toneelstukken
de historische werkelijkheid nogal eens geweld aandeden.66 Niettemin lijkt het rijke
Romeinse verleden regelmatig centraal te hebben gestaan in toneelvoorstellingen, die
bijvoorbeeld op de planken werden gebracht tijdens de Romeinse spelen (ludi) en festivals. Naevius (derde eeuw v.C.) dichtte onder andere een stuk over de overwinning
van Marcus Marcellus over de Galliërs bij Clastidium.67 Ennius (derde-tweede eeuw
v.C.) genoot als dichter niet alleen bekendheid vanwege zijn lofdichten op Scipio Africanus, de bedwinger van Hannibal, maar eveneens vanwege zijn historische drama’s
zoals Ambracia, gewijd aan de overwinningen van Marcus Fulvius Nobilior in Aetolië,

Horatius, Satirae 1.4. Voor literatuur als “public performance” zie m.n. Wiseman 2015, 6-9; 94-162 met
talrijke verwijzingen.
62 Zie voor verwijzingen en toespelingen op openbare en meer besloten voorleessessies bijv. Cicero, De
officiis 1.41.147; De finibus bonorum et malorum 5.19.52; Horatius, Sermones 1.4.71-73; Ars poetica 474; Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 33.9; 95.2; Plinius, Naturalis historia 1, praefatio 6; Persius, Satirae 1.1521; Martialis 2.6.5; 6.60; 7.79; 9.81; Plutarchus, Moralia 37B-48D (De recta ratione audiendi); Statius, Silvae
5.2.160-163; Tacitus, Dialogus de oratoribus 2.1; 9.3; Plinius, Epistulae 1.13; 2.14; 3.7.5; 4.7.2; 5.17; 6.17; 7.17;
9.27; 9.34; Suetonius, Augustus 89.3; Claudius 41.1; De Grammaticis et rhetoribus 2.2; Vita Vergilii 27; 32;
Juvenalis, Satirae 1.17-18; 7.82-86; Lucianus, Quomodo historia conscribenda sit 10; Aulus Gellius, Noctes
Atticae 3; 4; 13; 18; 20 (passim), met Holford-Strevens 2003, 98-130. Zie voor voorleessessies van historische werken tevens Walter 2004, 212; FRH (i) 47-50. Voor het ontstaan en de ontwikkeling van de ‘officiële’ recitatio zie Dupont 1997, 44-59; Winsbury 2009, 95-110.
63 Panayotakis 2008, 185; Beard 2014, 168.
64 Libanius, Epistulae 64.112.
65 Zie bijv. Cicero, Epistulae ad familiares 7.2.3; Epistulae ad Atticum 14.3.2; Suetonius, Domitianus 10.4;
Wiseman 1985, 187-188. Zie voor pantomimevoorstellingen verder o.a. Cicero, De oratore 2.59.242-244;
2.64.259; Pro Caelio 27.65; Pro Rabirio postumo 12.35; Ovidius, Tristia 2.493-518; Seneca, De tranquillitate
animi 11.8; Martialis 2.41.15; Juvenalis 6.44; 8.186; Suetonius, Caligula 57.4; Tertullianus, Apologeticum 15;
Athenaeus 10.452F; Artemidorus, Oneirocritica 1.76; Ammianus Marcellinus 30.4.21; Macrobius, Saturnalia 2.6.6-2.7.19; Anthologia Palatina 7.155; Papyrus Oxyrhynchus 413; Hall/Wyles, eds. 2008; Wiseman
2008, m.n. 196; 214-219; Beard 2014, 78-79; 167-171.
66 Zie bijv. Strabo 1.2.8; Dionysius van Halicarnassus 9.22.3; Livius 5.21.8-9; Ovidius, Fasti 4.305-348;
Plutarchus, Romulus 8.7; Pausanias 1.3.3.
67 Manuwald 2001, m.n. 134-141; Wiseman 2015, 70.
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met als hoogtepunt de inname van de stad Ambracia, waar Ennius persoonlijk bij aanwezig was.68 Het antieke historische drama is door Wiseman veelvuldig gekandideerd
als één van de voornaamste media waarlangs gewone mensen in aanraking kwam met
het rijke Romeinse verleden.69 Een sleutelpassage voor deze aanname vinden we bij
Horatius, waar de dichter een spektakelstuk in het theater beschrijft met de plundering
van Korinthe (146 v.C.) als onderwerp:
“Vier uur of méér blijft het toneelgordijn omhoog
als drommen ruiters en soldaten op de vlucht slaan;
dan wordt een krijgsgevangen koning voortgesleept,
strijdwagens en karossen, vierwielers, hele schepen
passeren; ivoor, Corinthe komt als buit voorbij.”70
Een passage bij Varro waarin deze uiteenzet waarom de nonae van juli (7 juli) ook wel
Iuno Caprotina worden genoemd suggereert dat historische drama’s een bijdrage leverden aan het historisch besef van de massa: “De togata praetexta opgevoerd tijdens de
spelen voor Apollo leerden het volk waarom dit zo was.”71 Uit de Noctes Atticae van
Aulus Gellius (130-na 180 n.C.) kunnen we eveneens opmaken dat serieuze geschiedenis een plaats had in het theater. Gellius beschrijft hoe hij tezamen met enkele vrienden, waaronder de retoricus Antonius Iulianus, een voorleessessie uit het werk van de
geschiedschrijver Ennius (239-169 v.C.) bezoekt in het theater van Puteoli. Ondanks
dat enkele zinnen fout worden gereciteerd vindt de voordracht “onder luid applaus”
plaats en verlaat de man “te midden van lof en applaus van het hele gezelschap het
theater.”72 De door Gellius gememoreerde Ennianist is wel beschouwd als een lid van
een kleinschalige, weinig bekende wereld van professionele literaire of quasi-literaire
entertainers in de antieke wereld.73
Historische voordrachten van dit soort entertainers vonden ook buiten het theater
plaats, want Gellius vertelt elders in de Noctes Atticae hoe “op een rustige dag op het
Forum (d.i. het Forum Romanum), tijdens het vieren van de feestdagen, één van de
boeken van de Annales van Ennius werd voorgelezen.74 De praktijk om het werk van
Ennius te reciteren zou mogelijk al teruggaan tot de tweede eeuw v.C. Suetonius
noemt een zekere Q. Varguntius, die reeds in die tijd op bepaalde dagen uit het werk

Manuwald 2001, m.n. 162-172; Wiseman 2015, 70.
Zie bijv. Wiseman 1994a, m.n. 1-22; 1998a, m.n. 1-63; 2008; 2015. Zie voor het Romeinse historische
drama (fabulae praetextae) als toneelvorm tevens Wiseman 1998a, 2-9; 12-13; 52-53; 77; 155-157; Manuwald 2001; Cornell 2003, 73-97; Walter 2004, 75-83; Fantham 2005, 127-128; Wiseman 2008, 34-37; 182; 194201; 206-210; 237-238; 252; 2015, 70; 167-169; Manuwald 2011, 140-144; voor gelegenheden waarbij ze
werden opgevoerd Flower 1995, 172-173; Manuwald 2001, 110-119.
70 Horatius, Epistulae 2.1.189-193. Zie tevens Manuwald 2001, 71-75; Wiseman 2008, 207.
71 Varro, De lingua Latina 6.18; Manuwald 2001, 66-71.
72 Aulus Gellius, Noctes Atticae 18.5.1-4; Holford-Strevens 2003, 214, voor Antonius Iulianus m.n. 13, 35,
86-88, 107, 292-293; Wiseman 2015, 175-176. Zie tevens Starr 1989, 411-412; Horsfall 1996, 106-107; 2003,
56. In Apuleius, Florida 5 is er sprake van een openbare voordracht in een theater, mogelijk dat van
Carthago.
73 Starr 1989, 411.
74 Aulus Gellius, Noctes Atticae 16.10.1.
68
69
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van Ennius voorlas, en dat “voor een groot publiek.”75 Elders in hetzelfde werk refereert Suetonius aan voorleessessies van de Griekse filosoof en grammaticus Crates van
Mallos (tweede eeuw v.C.) en de wijze waarop de Romeinen dit voorbeeld navolgden,
“zoals Gaius Octavius Lampadio deed met Naevius’ Punische Oorlogen.”76
Wiseman stelt op basis van een aantal passages uit Lucianus’ Quomodo historia conscribenda sit dat openbare geschiedenisvoordrachten vooral bedoeld waren voor het
grote publiek en niet voor de elite, die immers in staat was historische werken te lezen.77 Bij monde van Marcus Piso laat Cicero doorschemeren “dat mensen met de
meest miserabele vermogenspositie, die geen enkele hoop koesteren op deelname aan
het staatsbestuur, dat kortom handwerkslieden, zich met geschiedenis amuseren.” Uit
het vervolg van deze passage valt op te maken dat “horen en lezen (audire et legere)”
belangrijke manieren waren waarop deze lieden met historia in aanraking kwamen.78
Eenzelfde interesse voor geschiedenis onder het gewone volk spreekt uit een passage
uit Cicero’s vierde redevoering tegen Verres, waarin de redenaar zijn publiek herinnert aan de plundering van Syracuse in 212 v.C. met de woorden: “Er zal vrijwel niemand onder jullie zijn die niet regelmatig heeft gehoord (audierit), en bij gelegenheid
heeft gelezen (legerit) in de annalen, hoe Syracuse werd ingenomen door Marcus Marcellus.”79
Het tot nu toe besproken bronnenmateriaal zou ten onrechte de suggestie kunnen
wekken dat wanneer de massa middels mondelinge overdracht historische verhalen
kreeg voorgeschoteld dit vooral klassiekers als Ennius betrof. Echter, ook contemporaine personen en gebeurtenissen waren soms de talk of the town, waarbij spot en satire
niet werden geschuwd, zoals af te leiden valt uit een aantal fragmenten van Varro’s
Satires, waarin vooral corrupte senatoren het doelwit zijn van zijn puntdichten.80
Plutarchus beschrijft hoe Pompeius tijdens een bezoek aan Mytilene een dichtersconcours bijwoonde in het theater “dat zijn eigen acties als enige thema had.”81 Een brief
van Plinius laat zien dat het openbaar maken van contemporaine gebeurtenissen bij
voorleessessies tot ongemakkelijke situaties kon leiden. Plinius merkt op hoe tijdens
een recente gelegenheid een auteur begonnen was voor te lezen (recitaverat) “uit een
zeer oprecht boek.” Nadat de auteur had aangekondigd de volgende dag verder te
zullen gaan kwam er iemand uit het publiek op hem af die hem “bidde en smeekte om
het resterende deel niet te lezen” – overduidelijk vanwege het feit dat de betreffende

Suetonius, De Grammaticis et rhetoribus 2.4.
Idem 2.4 (Varguntius); 2.2 (Crates); Wiseman 2014, 52.
77 Lucianus, Quomodo historia conscribenda sit 10; 39; 58; Wiseman 2015, 171-172.
78 Cicero, De finibus bonorum et malorum 5.19.52; FRH (i) 47 met n. 81 aldaar; Wiseman 2014, 49-50; 5762; 2015, 73. Zie ook Quintlianus, Institutio oratoria 10.1.8: “En dat (d.i. een combinatie van rijkdom en
oordeelkundigheid) kunnen we bereiken door het beste te lezen en te horen (legendo atque audiendo);”
Plinius, Epistulae 5.8.4: “Retorica en dichtkunst zijn nauwelijks in trek, tenzij ze de hoogste vorm van
eloquentie bereiken, maar geschiedenis kan niet anders dan voldoening brengen, hoe het ook wordt
gepresenteerd.”
79 Cicero, In Verrem 2.4.115.
80 Varro, Satires frgm. 64 (= Nonius 374L); 378 (= Nonius 38L); 452 (Nonius 526L); 498-499 (Nonius 808L;
436L); 512 (Nonius 310L); Wiseman 2009, 148-150; 2015, 76-77. Uit frgm. 218 (= Nonius 510L) kunnen
we opmaken dat deze verbale oorwassingen ook in het theater plaatsvonden, waarvoor tevens Wiseman 2015, 76.
81 Plutarchus, Pompeius 42.4.
75
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persoon een onfortuinlijke rol speelde in het vervolg van het verhaal. Uit deze anekdote valt af te leiden dat gebeurtenissen die zo actueel waren dat zij tot het communicatieve geheugen van een gemeenschap behoorde ernstige schade konden berokkenen
aan iemands reputatie en toont daarmee de impact aan van openbare voorleessessies
in de Romeinse wereld.82 Daarmee lijken deze voorleessessies aangemerkt te kunnen
worden als een belangrijk medium waarlangs collectieve herinneringen konden worden geconserveerd.
Voor veel mensen waren historische voorleessessies waarschijnlijk de enige manier
om met het werk van toonaangevende historici in aanraking te komen. Wiseman heeft
in dit kader opgemerkt dat de “man in the street” in Rome zich het omvangrijke oeuvre
van Romeinse geschiedschrijvers – als voorbeeld noemt hij Livius – eenvoudigweg
niet kon veroorloven, als hij al in staat was om het te lezen.83 Zijn conclusie is dan ook
dat de meeste Romeinen geen geschiedenis lazen maar geschiedenis hoorden, bijvoorbeeld tijdens de hierboven reeds genoemde officiële voordrachten (recitationes) of bij
andere, meer openbare gelegenheden.84 Laird en Wiseman zien hierin een verklaring
voor de vele lange redevoeringen waarmee antieke geschiedschrijvers hun werk larderen, waarmee deze een groter dramatisch effect hoopten te bereiken tijdens hun
mondelinge voordrachten.85
Wiseman heeft tevens de suggestie gedaan dat Caesars oorlogscommentaren, die
later werden samengevoegd tot de De bello Gallico, oorspronkelijk jaarlijks door politieke geestverwanten van Caesar als Cornelius Balbus, Caius Oppius en Mamurra werden voorgelezen ten overstaan van het Romeinse volk, om de populariteit van de generaal in de Urbs op peil te houden gedurende zijn lange afwezigheid, zoals waarschijnlijk ook gebeurde tijdens de burgeroorlog met Pompeius.86 Immers, Caesars veroveringen in Gallië werden zeker niet door iedereen in Rome gunstig beoordeeld.87 Er
moeten voor hem gedurende de perioden dat hij in Gallië vocht, maar ook tijdens andere momenten van langdurige absentie, voldoende momenten zijn geweest waarop
het niet onverstandig was om zijn daden te expliciteren – al was het maar om in peri-

Plinius, Epistulae 9.27.1-2 met Walter 2004, 213. Zie tevens Morstein-Marx 2004, 107-118, waarin het
historisch bewustzijn van het plebs urbana in de late Republiek met betrekking tot het recente verleden
wordt besproken.
83 Zie voor de hoge kosten van boeken o.a. Winsbury 2009, 19-21; Wiseman 2015, 4-6.
84 Wiseman 1982a, 35. Zie ook Wiseman 1982b, 28-49, m.n. 36-38; 2014, m.n. 48-62; 2015, m.n. 70-73 en
tevens Christes 1990, 129-144; Erren 1990, 117-128; Gärtner 1990, 97-116; Binder 1995, 265-332. Antieke
aanwijzingen zijn o.a. te vinden bij Polybius 9.1.2; Cicero, Pro Sestio 66.139; Philippica 4.2; De finibus bonorum et malorum 5.19.52; De senectute 6.20; Epistulae ad familiares 8.15.1; Sallustius, De coniuratione Catilinae
53.2; Bellum Iugurthinum 85.3.
85 Laird 2009, 206-207; Wiseman 2015, 172.
86 Wiseman 1998b, 1-9; 2015, 101-102; vrgl. Will 1992, 84. Zie ook Dunham 1995, 111; Welch 1998, 85; 101.
Vrgl. in dit kader bijv. de openbare voorleessessies die Aquillius Regulus volgens Plinius (Epistulae
4.7.2) hield uit de memoires van zijn zoon (de vita pueri). Volgens Plinius schreef Regulus zelfs een open
brief naar verschillende stadsraden met het verzoek “om één uit hun midden te kiezen, met de beste
stem om een openbare voorleessessie te houden, en dit is ook gebeurd.” Voor de rol van Oppius en
Balbus als Caesars agents in Rome zie Steel 2009, 119-120; voor Mamurra zie Steel 2009, 118-119; Wiseman 2015, 103-104. Voor De bello Gallico als een vorm van oorlogspropaganda zie Smith 1952, 3-18; 166179; Ramage 2003, 331-372.
87 Zie bijv. Caesar, De bello Gallico (Hirtius) 8.50.3-4 en tevens en Plutarchus, Cato minor 51.1-4 en Caesar
22.3; Suetonius, Caesar 24.3; Appianus, Celtica 4.18; Dunham 1995, 111.
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oden van hevige oppositie zijn politieke tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen.88 Eventuele negatieve geruchten vanuit Gallië dienden bij voorkeur in een zo’n
vroeg mogelijk stadium te worden ontzenuwd.89 Twee passages bij Cicero impliceren
dat soms ook brieven – waaronder één van Caesar – werden voorgelezen aan het Romeinse volk.90 Ook Livius suggereert nadrukkelijk dat brieven die proconsuls vanuit
hun ambtsgebieden naar Rome zonden werden voorgelezen aan het volk.91
Verschillende bronnen attesteren plaatsen waar bijeenkomsten van het volk (contiones) plaatsvonden, zoals de Rostra (die voordat Caesar deze liet verplaatsen naar het
westelijk deel van het Forum tussen het Forum en het comitium was gelegen), de Tempel van Castor en Pollux, het tribunal Aurelium niet ver daarvandaan, het Capitolium en
het Circus Flaminius. Op deze plekken kan het Romeinse volk volgens Wiseman kennisgenomen hebben van Caesars lotgevallen in Gallië.92 Dat iemand als Sulla in 81 v.C.
had geprobeerd om de contiones te verbieden laat zien dat politici het in roerige tijden
soms verstandig achtten om de plaatsen uit te bannen waar het publieke discours
plaatsvond, waar de bevolking op de hoogte kon worden gebracht van het laatste
nieuws en waar al dan niet beladen episodes uit het Romeinse verleden werden opgerakeld ter duiding van actuele ontwikkelingen.93
Voornoemde plaatsen lijken bij uitstek plaatsen te zijn geweest waar sprake was
van oral transmission; de processen van kennis- en informatie-uitwisseling die zich hier
voltrokken vonden zonder twijfel navolging op de hoofdpleinen, in de theaters en bij
de tempels van de municipia en coloniae in Italië.94 Het overgeleverde bronnenmateriaal
wekt daarnaast de indruk dat de instandhouding van verhalen en overleveringen
plaatsvond in huiselijke kring. Ouders en grootouders oefenden bij de vorming van
historisch besef grote invloed uit op hun kinderen en kleinkinderen95 en datzelfde gold
ongetwijfeld voor slaven en voedsters, die immers veel tijd met de kinderen van een

Wiseman 1998b, 5. Vrgl. Vasaly 1993, 151, die oordeelt dat de inhoud van Caesars commentarii op
indirecte wijze bij het volk terecht kwam, bijv. via toespraken van zijn aanhangers.
89 Voor geruchten vanuit Gallië zie bijv. Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 3.3.1; Epistulae ad familiaris
8.1.4. Voor geruchten in het politieke circuit van de late Republiek zie Richlin 1992, 83-86; Laurence
1994, 62-74; White 2010, 26-28.
90 Cicero, Epistulae ad familiaris 7.18.4; De domo sua 9.22 (waarin sprake is van een brief van Caesar), met
Osgood 2009, 347-348. Epistulae ad Atticum 13.46.2 maakt melding van een brief van Caesar aan Balbus,
die tevens door andere aanwezigen – waaronder Cicero zelf – wordt gelezen. Zie hiervoor ook White
2010, 20. Syme (1956, 159) ziet in Cicero, Epistulae ad Atticum 9.7, een brief van Caesar aan Oppius en
Balbus van circa 5 maart 49 v.C., een voorbeeld van een “…propaganda-letter, adressed to Balbus and
Oppius but destined for wider circulation…”
91 Livius 32.31.6; 33.24.4; 45.1.8; Wiseman 2015, 101.
92 Wiseman 1998b, 6. Voor contiones nabij de Tempel van Castor en Pollux zie Plutarchus, Cato minor 2728; Cassius Dio 38.6.2; voor het tribunal Aurelium zie Cicero, Pro Sestio 15.34; Pro Cluentio 34.93; voor het
Circus Flaminius zie Cicero, Epistulae ad Atticum 1.14.1; Pro Sestio 14.33; Post reditum in senatu 6.13; 7.17.
Zie verder Pina Polo 1989, 182-198; 1996, 24.
93 Cicero, Pro Cluentio 40.110. Volkstribunen spraken naar verhouding het meest voor contiones, waarvoor Pina Polo 1996, 52-56 met 178-191, tabel 1-7. De rol die deze magistraten gespeeld hebben bij de
instandhouding van het collectieve geheugen mag dan ook niet onderschat worden.
94 Wiseman 1998b, 6.
95 Zie bijv. Terentius, Adelphoi 414-419; Cicero, Pro Murena 58; Pro Balbo 4.11; Pro Milone 7.16; Philippica
8.14; De re publica 1.22.36; De legibus 1.47; Pro Milone 7.16; Horatius, Sermones 1.4.105-121; Seneca, Controversiae 10.2.16; Plutarchus, Antonius 68.4; Wiseman 1994b, 33; Walter 2004, 44-45.
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huishouden doorbrachten.96 Tevens bestaan er aanwijzingen dat er in de republikeinse
periode in huiselijke kring liederen werden gezongen tijdens banketten (zogenaamde
carmina convivalia), waarin de daden van illustere families of personen centraal stonden.97
4.2.4 Soldaat en burger
In Hoofdstuk I 3 werd reeds gesproken over de rol van soldaten bij het verspreiden
van nieuws en geruchten in tijden van militaire nederlagen (en overwinningen) en hun
invloed als carrier group bij de vorming van een collectief trauma. In vredestijd kunnen
soldaten eveneens een belangrijke rol gespeeld hebben bij de verspreiding en (re)activering van collectieve herinneringen, zoals bijvoorbeeld Seneca’s veteraan die in vredestijd al lang weer de toga draagt, maar die desondanks de oren spitst bij het horen
van trompetgeschal.98 Ook generaals van het type Caecina, de geharde legaat van Germanicus gedurende de overrijnse veldtochten tegen de Germanen tussen 14 en 16 n.C.,
moet met zijn veertig dienstjaren, “hetzij als soldaat dan wel officier,” die “wist hoe
het ging op goede en minder gelukkige dagen, en voor niets terug(deinsde),” een schat
aan ervaringen met zich hebben meegedragen.99
IJzervreters van dit kaliber zaten waarschijnlijk vol met verhalen en anekdotes over
hun diensttijd. Maar ook nog actieve soldaten speelden vermoedelijk een belangrijke
rol bij de vorming van collectieve herinneringen, vooral op die plaatsen waar de interactie met de burgerbevolking groot was. Vóór de Mariaanse legerhervormingen waren
Romeinse soldaten niet permanent onder de wapenen. De legioenen werden in de regel gevormd door financieel draagkrachtige burgers (assidui), die na afloop van een
campagne meesttijds weer huiswaarts keerden,100 zodat zij hun lotgevallen meteen na
afloop van de strijd konden delen met personen in hun directe omgeving. Alleen in
tijden van crisis was er sprake van langere aaneengesloten perioden van militaire
dienstplicht.101 Ook na de legerhervormingen aan het eind van de tweede eeuw v.C.
werden legers op sommige momenten naar huis gezonden, zoals de troepen van
Pompeius, die door de generaal tot ieders verrassing werden ontbonden nadat hij in
62 n.C. in Brundisium was geland bij zijn terugkeer uit het oosten.102
Maatregelen om de discipline in legerkampen aan te scherpen, zoals bijvoorbeeld
Scipio Aemilianus’ besluit om tijdens een oorlog in Numantia in 134 v.C. kooplieden
Zie voor de rol van voedsters in dit proces Cicero, De legibus 1.47; Tacitus, Dialogus de oratoribus 29.1;
Scobie 1983, 16-22; Wiseman 1994b, 33; Horsfall 1996, 113; Walter 2004, 44. Voor de rol van met name
vrouwen en slaven in de (orale) volkscultuur van het oude Griekenland zie Forsdyke 2012. In Plutarchus, Antonius 38.2-7 noemt Plutarchus een zekere Philotas, een arts, die verhalen vertelde aan de grootvader van Plutarchus.
97 Cicero, Brutus 19.75. Macrobius (Saturnalia 5.20.18) spreekt over het bestaan van een Liber vetustissimorum carmium, een oud liedboek. Voor de rol van muziek in de Romeinse tijd zie Wille 1977. Zie tevens
Walter 2004, 71-75.
98 Seneca, De ira 2.2.6.
99 Tacitus, Annales 1.64.4.
100 Zie voor dit republikeinse leger bijv. Keppie 1998, 14-56; Goldsworthy 2003, 20-43; Southern 2007, 8794; Pollard/Berry 2012, 14-19.
101 Brunt 1971, 68; 396; 399; 633; 641; 1988, 253-256; Horsfall 2003, 107.
102 Velleius Paterculus 2.40.3; Plutarchus, Pompeius 43.2; Cassius Dio 37.20.6; Appianus, Mithridatica
17.116; Leach 1978, 113; Seager 2002, 75; Christ 2004, 99-100; Ungern-Sternberg 2004, 101; Sumi 2005, 38.
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(
), prostituees (
) en andere lieden de poort te wijzen, duiden erop dat
er ook tijdens campagnes gelegenheden waren om ervaringen te delen met burgers.103
Het feit dat het weren van vrouwen bij militaire campagnes nog steeds een thema was
in de propaganda ten tijde van de Romeinse burgeroorlogen en het vroege principaat
maakt duidelijk dat deze praktijk kennelijk moeilijk uit te bannen was.104 Afgaande op
Cassius Dio zouden zich in de legermacht van Quinctilius Varus die in 9 n.C. haar
ondergang tegemoet ging in Germanië ook non-combattanten, vrouwen en kinderen
hebben bevonden, een opmerking die lijkt te worden bevestigd door de vondst van
aan vrouwen gerelateerde voorwerpen, zoals een haarspeld op een archeologische site
die mogelijk het decor was van deze strijd.105 In 21 n.C. zou door de eerder genoemde
generaal Aulus Caecina in de senaat de discussie worden geëntameerd of vrouwen
eigenlijk wel iets te zoeken hadden in de gebieden van bondgenoten of vreemde volkeren, aangezien aan hun aanwezigheid altijd wel iets vastzat wat ondermijnend
werkte op het functioneren van de legioenen.106
Na de legerhervormingen onder Marius kristalliseerde zich nog niet onmiddellijk
een permanent operationeel professioneel beroepsleger uit. Eerder was er vanaf de
aanvang van de eerste eeuw v.C. sprake van een overgangsfase die eindigde onder
Augustus, met troepen die nog steeds zo nu en dan ontbonden werden wanneer hun
diensten niet langer meer vereist waren.107 In de post-Mariaanse periode kunnen soldaten en ex-soldaten boordevol herinneringen aan de campagnes en veldslagen die zij
gedurende hun perioden van krijgsdienst hadden gevormd alomtegenwoordig zijn
geweest in het hele rijk. Wanneer zij niet verwikkeld waren in militaire aangelegenheden waren er voor hen legio mogelijkheden om in contact te komen met de plaatselijke
burgerbevolking en zo aan de basis te staan van indirecte herinneringen onder de gewone bevolking. De kroegen, badhuizen, gladiatorenwedstrijden en de paardenraces
waren maar enkele van de mogelijke plaatsen waar soldaten zich ophielden voor vertier.108 Vooral kroegen (popinae) waren aannemelijke plaatsen waar zij hun verhalen
spuiden.109 Op diverse (religieuze) festivals die verspreid over het rijk werden georganiseerd moet er eveneens voldoende gelegenheid zijn geweest voor uitwisseling van
ervaringen en herinneringen.110
De dichter Tibullus schetst het treffende beeld van een soldaat die is teruggekeerd
uit de strijd en “mij bij een goed glas zijn daden (vertelt) en in een vlek gemorste wijn
Appianus, Iberica 6.14.85; Frontinus, Strategemata 4.1.1; Phang 2001, 125-126.
Servius, Ad Aeneis 8.688: “Het was niet alleen afschuwelijk dat een Romeinse man zo’n soort vrouw
trouwde, een Egyptische, maar vrouwelijke kampvolgers werden eveneens als schandelijk beschouwd
door onze voorouders. Dus toen hij op het punt stond om oorlog te voeren liet Pompeius zijn vrouw
achter op Lesbos.” Zie hiervoor Phang 2001, 126.
105 Cassius Dio 56.20.2. De haarspeld is te zien in Varusschlacht im Osnabrücker Land – Museum und
Park Kalkriese, inv. nr. 10962. Vondsten in graven en crematieresten in de omgeving van de augusteische legerplaats bij Haltern getuigen eveneens van de aanwezigheid vrouwen en kinderen. Zie hiervoor Wolters 2000, 47.
106 Tacitus, Annales 3.33.2-3.
107 Met dank aan Prof. dr. Luuk de Blois. Voor het Romeinse leger in deze overgangsperiode zie bijv.
Keppie 1998, 57-79; Goldsworthy 2003, 45-49; Cagniart 2007, 80-95; Southern 2007, 94-97.
108 Davies 1989, 66-67; Horsfall 2003, 106.
109 Zie bijv. Juvenalis, Satirae 8.174; Horsfall 2003, 107: “There was time for fighting, and time for talking…”
110 Zie voor soldaten als participanten in festiviteiten Kossmann 2008, 133-152, m.n. 148-150.
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een schets maakt van zijn kamp.”111 We mogen ervan uitgaan dat een soldaat doorgaans meer van de wereld zag dan een gemiddelde burger. De laatantieke schrijver
Macrobius (vijfde eeuw n.C.) bespeurt een grote bereidheid bij dit soort bereisde types
om hun ervaringen te delen:
“Degenen die zeeën en landen hebben doorkruist zijn verheugd wanneer hen
gevraagd wordt naar een plaats in een bepaald land of één of andere baai die bij
de meesten onbekend is. Zij antwoorden graag, en ze beschrijven dan met woorden, dan met een stok de plaatsen en vinden zichzelf heel wat als zij anderen
kunnen voorspiegelen wat zij met eigen ogen gezien hebben.”112
Veteranenkolonies waren potentiële bolwerken van collectieve herinneringen. De onderlinge solidariteit die veteranen samenbond was het vanzelfsprekende gevolg van
de gewoonte onder Romeinse soldaten om gemeenschappelijk af te zwaaien, om vervolgens hun intrek te nemen in op hun oorspronkelijke legereenheden gebaseerde coloniae, alwaar zij vermoedelijk in uiteenlopende verbanden nog de nodige tijd met elkaar doorbrachten.113
De talrijke veteranenkolonies die Marius met behulp van L. Appuleius Saturninus
voor zijn veteranen uit de oorlogen tegen Iugurtha en de Cimbri en Teutones vanaf
103 v.C. in verschillende delen van het rijk wist te stichten werden voor een groot deel
bevolkt door lieden die de beslissende veldslagen bij Aquae Sextiae en Vercellae persoonlijk hadden meegemaakt.114 Deze (ex)soldaten waren mogelijk een belangrijke
schakel tussen de burgers en hun (indirecte) kennis over veldslagen, de vijanden en de
randen van de aarde.115 In de theaters en andere openbare plaatsen in deze steden moet
het niet moeilijk zijn geweest om met soldaten of veteranen in contact te komen, herkenbaar als zij waren aan hun karakteristieke fysionomie116 en hun militaire insignes
Tibullus 1.10.31-32; Horsfall 2003, 114-115.
Macrobius, Saturnalia 7.2.6; Horsfall 2003, 114.
113 Keppie 1983, 110: “We may be sure that a spirit of comradeship did survive in the colonies. (...) It
would not be unexpected if the veterans preserved some form of association after settlement, which
commemorated their common origin and past successes.” Zie verder MacMullen 1984, 440-456;
Goldsworthy/Haynes, eds. 1999; Horsfall 2003, 107-108.
114 Voor colonia Mariana zie Velleius Paterculus 1.15.5; Plinius, Naturalis historia 3.80; [Aurelius Victor],
De viris illustribus urbis Romae 73.5. Tevens RRC II 629, met betrekking tot Mariaanse quinarii: “I should
argue that the issues of 101 and 99-97 are to be linked with Marius’ colonising activity and with Saturninus’ leges agrariae.” Appianus noemt landverdelingen op initiatief van Saturninus in 100 v.C. (De bello
civili 1.4.29). Het zou gaan om land dat de Cimbri hadden veroverd in Gallië voordat zij door Marius
waren verdreven en dat inmiddels werd beschouwd als Romeins territorium. Volgens Keppie (1983, 39,
n. 74 aldaar) zou de kolonie bij Eporedia in Gallia Transpadana, gesticht in 100 v.C., eveneens veteranen
van Marius kunnen hebben gehuisvest. Zie voor deze colonia tevens Velleius Paterculus 1.15.5; Plinius,
Naturalis historia 3.123. Zie verder Keppie 1983, 39; Brunt 1988, 278-279; Lintott 1994b, 99; Bleicken 1998,
722-777; Linke 2010, 80-81; 84-85; Ungern-Sternberg 2004, 96; Cagniart 2007, 82; Santangelo 2016, 58-60.
Zie voor Saturninus’ landverdelingswetten Cicero, Pro Balbo 11.48; Livius, Periocha 69; Plutarchus, Marius 29.1; Appianus, De bello civili 1.4.28-29; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 73.1; 73.5;
Kildahl 1968, 127-128; Carney 1970, 40 met n. 197 aldaar; Evans 1994, 116-124; Elvers 1996a, 908-909.
115 Horsfall 2003, 109.
116 Plautus lijkt zich op een aantal plaatsen rechtstreeks tot (oud)soldaten in zijn publiek te richten, bijv.
Captivi 68; Cistellaria 197; Casina 87. Zie voor deze suggestie Horsfall 1996, 103-104. Voor de fysionomie
van soldaten zie Horsfall 2003, 103-104.
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waarmee zij zichtbaar hun militaire herinneringen koesterden.117 Bij de herdenking
van specifieke historische gebeurtenissen, waarbij soms scènes uit het Romeinse verleden werden heropgevoerd, zullen deze oud-strijders prominent aanwezig zijn geweest.118 Illustratief hiervoor is de ontmoeting in het theater die Ovidius schetst met
een oud-militair die de Slag bij Thapsus (46 v.C.) nog had meegemaakt:
“Het was, zo herinner ik me, de derde dag van de spelen, en een zekere
oudere man die naast mij zat
mij vertelde: ‘Dit was de dag waarop Caesar op de Libische kusten
de trotse legers van de verraderlijke Juba verpletterde.
Caesar was mijn aanvoerder, onder hem diende ik als tribuun,
uit zijn handen ontving ik mijn commissie.
deze stoel heb ik gewonnen in de oorlog, jij die van jou in vredestijd...’”119
De veteraan stond op het punt nog meer te vertellen toen plotseling een hevige regenbui losbarstte, waardoor de twee elkaar uit het oog verloren.120
Ook de rol van liederen, waaronder carmina triumphalia (triomfliederen) mogen we
zeker niet uitvlakken: “...to music they must have marched, if only to keep step and
thus avoid serious injury and their marching-songs will necessarily have been a key
element (the key element, indeed) in their collective memory.”121
4.2.5 Visual transmission
In een recent boek over de kracht van het visuele in de Grieks-Romeinse wereld schrijft
Hölscher: “In ancient Greece and Rome, visuality played an enormous role at all levels
of life. Social life meant living with images.”122 Deze belangrijke premisse die ten
grondslag ligt aan Hölscher’s studie valt af te leiden uit het werk van Cicero, die in
zijn redevoering Pro Plancio (26.64-27.66) opmerkt dat de mensen in zijn tijd veel sterker reageerden op wat zij zagen dan op wat zij hoorden.123 In dat kader is het goed te
realiseren dat bij de overdracht van collectieve herinneringen in de oudheid niet alleen
mondelinge transmissie, maar ook visuele transmissie een significante rol moet hebben gespeeld. Visual transmission, waaronder we zoals gezegd de overdracht verstaan
van herinneringen met behulp van visuele media, maakt het mogelijk om in het heden
een verbinding aan te gaan met de memoria aan reeds vervlogen tijden. Juist het beeld
Zie bijv. Polybius 6.39.9; Livius 3.58.8; 10.47.3; Plinius, Naturalis historia 16.13; Horsfall 2003, 108.
Horsfall 2003, 109. Zie bijv. Horatius, Epistulae 1.18.61-66 voor een nabootsing van de Slag bij Actium.
119 Ovidius, Fasti 4.377-384; Horsfall 2003, 108.
120 Ovidius, Fasti 4.385.
121 Horsfall 2003, 112. Zie ook FLP 483-485, nr. 1-5. Zie voor de rol van liederen en muziek tevens Scobie
1983, 3; Horsfall 1996, 101-103; 108-109; 2003, 11-19; 23-25; 31-47; Winsbury 2009, 115-116; Wiseman 2014,
54-55.
122 Hölscher 2018, 1. Zie voor dit thema tevens Gregory 1994, 80-99.
123 Zie bijv. ook Horatius, Ars poetica 180-182: “Een luisterspel sleept het publiek veel minder mee / dan
wat de trouwe ogen wordt getoond en wat / de kijker zichzelf mededeelt,” en tevens Valerius Maximus
5.4 ext. 1; Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 6.5; Gregory 1994, 83. Voor theorieën over de koppeling
tussen plaats, het visuele en herinnering in het oude Rome zie bijv. ook [Cicero], Ad Herennium 3.16.29;
Quintilianus, Institutio oratoria 11.2.17-23; Blum 1969, 12-37; 128-149; Yates 1978, 17-41; Den Boer 2010,
19-35.
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brengt het narratieve verleden naar het hier en nu en stelt de kijker in staat een persoonlijke ervaring met de geschiedenis te ondergaan.124 We zullen in de volgende sectie kort stilstaan bij vier antieke media waarin een sterke nadruk wordt gelegd op het
visuele narratieve aspect, te weten de triomftocht, de begrafenisoptocht (pompa funebris), historische reliëfs en schilderstukken. Ook inscripties zullen hier worden geschaard onder visuele media, omdat de boodschap die zij bevatten in veel gevallen
vergezeld ging van een beeltenis of reliëf.125
4.2.5.1 Herinnering in processie
Van alle religieuze en profane processies die het oude Rome gekend heeft waren de
triomftochten wellicht de meest in het oog springende visuele spektakelstukken met
de grootste impact op het collectieve geheugen van de stad. Bij een triomftocht werd
de volksmassa deelgenoot gemaakt van de behaalde overwinning middels de rechtstreekse confrontatie met grote aantallen overwonnen en vastgeketende vijanden die
door de straten van Rome werden geparadeerd, alsmede grote hoeveelheden buitgemaakte wapens en andere voorwerpen (Afbeelding I 4).126 Tevens is bekend dat in triomftochten afbeeldingen of maquettes van gevechten, steden, bergen en rivieren werden meegevoerd, in veel gevallen voorzien van verklarende teksten.127 Of deze altijd
even goed zichtbaar dan wel leesbaar waren is overigens maar de vraag, getuige het
advies van Ovidius aan jonge mannen om tijdens triomftochten vrouwelijke omstanders te imponeren met de namen van plaatsen, bergen en rivieren:
“en als een meisje vraagt: ‘Hoe heet die koning,
en die stad, die berg?’ – want alles, ja, tot water toe
wordt langsgedragen! – antwoord dan naar wat je weet,
zelfs als zij je niets zou vragen:
‘Kijk daar, de Eufraat met een rietkrans om zijn slapen!
En die daar moet de Tigris zijn met zijn droefblauw haar,
en dat zijn allemaal Armeniërs (…)
en die en die hun leiders…’ Als je kunt vertel je
hun naam, of je verzint maar iets wat aardig klinkt.”128

Zie voor dit idee Belting 1994, 9-13 en tevens Hales 2003, 47-48; Hölscher 2018, 114. Vitruvius (De
architectura 9, praefatio 16) koppelt nadrukkelijk de memoria van schrijvers als Ennius en Accius aan hun
portret.
125 Voor de relatie tussen inscripties en kunst in de oudheid zie Newby/Leader-Newby, eds. 2007.
126 Polybius 6.15.8; Gregory 1994, 84; Hölscher 2006a, 37; 2018, 75-81. Voor de relatie tussen triomftochten en memory zie Favro 2014, 85-101; Popkin 2016.
127 Flavius Josephus, Bello Judaico 7 .5.3-6 geldt als locus classicus. Zie voor Romeinse triomftochten tevens
Livius 26.21.7; 26.34.52; Plinius, Naturalis historia 5.5; Plutarchus, Aemilius 33.1-34.7; Appianus, Punica
9.66; Cassius Dio 51.21.1-9; Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus 33; Künzl 1988; Favro 1994, 151-164;
Beard 2003, 21-43; 2007, m.n. 107-186; Edwards 2003, 44-70; Sumi 2005, 29-35; Östenberg 2009; Favro
2014, 85-101. Voor de vijandelijke buit zie Künzl 1988, 109-112; Rawson 1991c, 582-598; Östenberg 2009,
19-127; voor schilderijen en andere taferelen in triomftochten zie Künzl 1988, 34-35; Holliday 1997, 130147; Hölscher 2001, 183-211; Holliday 2002, 80-83; Hölscher 2004, 38-39; 2006, 37-38; Lusnia 2006, 285286; Riggsby 2006, 198-202; Flower 2009, 73; Östenberg 2009, 189-261; Hölscher 2018, 75-81.
128 Ovidius, Ars amatoria 1.219-225; 227-228.
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Toch lijken triomftochten gebeurtenissen te zijn geweest met een grote mnemonische
impact op zowel het individuele als het collectieve geheugen, verbonden als zij waren
met de bredere contouren van Rome’s illustere verleden vanwege het landschap van
herinneringsplaatsen (Halbwachs’ l’espace) waarlangs zij zich voltrokken. Dit landschap bestond uit tempels, altaren, beelden en tropaea, die oudere memoria van Rome
verankerden.129 Aangenomen mag worden dat sommige van dergelijke locaties bij de
voorbereidingen van de tocht opnieuw in de verf werden gezet of op een andere manier een opknapbeurt ondergingen, met als doel het specifieke karakter van de overwinning die op dat moment centraal stond te accentueren en zo een historische samenhang te creëren met oudere overwinningen.130
De pompa funebris, de Romeinse begrafenisprocessie voor aanzienlijke Romeinen,
kunnen we eveneens scharen onder de visuele spektakels die zich voltrokken tegen de
achtergrond van Rome’s gemonumentaliseerde memoria en die als zodanig een grote
impact moeten hebben uitgeoefend op het collectieve geheugen van het gewone volk
(Afbeelding I 5).131 Vooral de beelden en maskers (imagines) van de overledene en diens
voorouders (Afbeelding I 6) – deze werden doorgaans bewaard in de atria van de huizen van aanzienlijke Romeinen en in de uitvaartstoet door acteurs gedragen, die zich
tenslotte rondom de grafkist opstelden132 – maakten vermoedelijk grote indruk op de
omstanders. In ieder geval op Polybius, die gedurende zijn gedwongen verblijf in
Rome vanaf 146 v.C. waarschijnlijk verschillende voorbeelden van de pompa funebris
aan zich voorbij heeft zien trekken. “Een meer verheffend schouwspel (
) is nauwelijks denkbaar voor een jongeman die roem en deugdzaamheid nastreeft,” zo verzucht de geschiedschrijver met zijn gebruikelijke bewondering voor de
Romeinse instellingen.133 Sallustius zegt vaak te hebben gehoord dat “nationale beroemdheden” plachten te zeggen dat wanneer ze de maskers van hun voorouders aanschouwden hun geest hevig ontstoken raakte met een liefde voor deugdzaamheid.
Maar, zo vervolgt Sallustius, het was niet zozeer het wasfiguur zelf dat zo’n grote invloed op hen had, “juist de herinnering aan de historische gebeurtenissen (sed memoria
rerum gestarum) wakkerde bij deze voortreffelijke mannen de innerlijke gloed aan. Dit
Zie vooral Popkin 2016, en verder Künzl 1988, 119-133; Favro 1994, 151-164; Hölkeskamp 2001, 117;
2010, 483-487; Favro 2014, 85-101, m.n. 89-92. De interactie tussen mensen, monumenten en movement is
een belangrijk thema van Östenberg/Malmberg/Bjørnebye, eds. 2015. Voor het monumentale herinneringslandschap van Rome zie Morstein-Marx 2004, 92-107.
130 Favro 2014, 89.
131 Flower 1996, 127; Hölscher 2018, 52-53. Zie voor de pompa funebris bijv. Flaig 1995b, 115-148; Flower
1996, 91-158; Hölkeskamp 1996, 320-323; Bodel 1999, 259-281; Blösel 2000, 37-46; 2003, 53-72; Walter
2004, 89-108; Sumi 2005, 41-46; Flower 2006b, 321-337; Hölkeskamp 2008, 104-107; 109-110; 112-120; Flower 2009, 70-72; Bücher 2010, 110-115; Favro/Johanson 2010, 12-37; Hölkeskamp 2010, 483; Flaig 2015,
99-126
132 Voor vooroudermaskers in atria zie bijv. Valerius Maximus 5.8.3. Zie voor imagines o.a. Flower 1996,
m.n. 16-59; Sehlmeyer 1999, 45-48; Walter 2004, 108-112; Gallia 2012, 2-3; Pollini 2012, 13-68. Voor de
impact ervan zie Cicero, De re publica 6.10.10, waarin Aemilianus aangeeft dat hij zijn grootvader, die
hem in zijn droom verschijnt, herkent van zijn dodenmasker (ex imagine) eerder dan van zijn werkelijke
persoon. Zie daarnaast ook Cicero, In Verrem 2.5.36; Pro Rabirio postumo 7.16; Sallustius, Bellum Iugurthinum 4.5-6; Ovidius, Fasti 1.591-592; Bücher 2006, 110-111. Zie voor acteurs in de pompa funebris o.a. Plautus, Amphitruo 458-459; Diodorus Siculus 31.25.2; Suetonius, Vespasianus 19.2; Appianus, De bello civili
2.20.146; Sumi 2002, 559-585; 2005, 118; Pollini 2012, 16-18.
133 Polybius 6.53.9. Voor een uitgebreide beschrijving zie idem 6.53.1-54.3 en verder bijv. Tacitus 3.5.1-2;
3.76.2.
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vuur kon niet bedwongen worden voordat zij de roem en glorie van die mannen met
eigen daden hadden geëvenaard.”134 Met andere woorden, de maskers van hun voorouders riepen bij de Romeinen sterke recalled memories op van het roemruchte verleden
van hun stad.135 Niettemin speelde in de ceremonies rondom begrafenissen ook het
gesproken woord een belangrijke rol, in de vorm van de grafrede (
) die in het
geval van hooggeplaatste families vanaf de rostra kon worden uitgesproken door de
zoon van de overledene of een ander familielid, waarbij vanzelfsprekend een sterk
accent werd gelegd op de herinnering aan de daden van de persoon in kwestie, de
familie waartoe deze behoorde, en – niet onbelangrijk – de grote gebeurtenissen uit de
geschiedenis van Rome waarin de voorouders van de overledene een bepalende rol
hadden gespeeld.136
4.2.5.2 Historische schilderingen
Een ander belangrijk medium voor de transmissie van het verleden waren de historische schilderingen en (beschilderde) historische reliëfs.137 Historische afbeeldingen
kunnen een hedendaags publiek een voorstelling verschaffen van gebeurtenissen uit
het verleden en derhalve bezitten zij het vermogen om – al dan niet accurate – indirecte herinneringen te creëren.138
In de antieke bronnen wordt de nodige aandacht besteedt aan de schilderkunst, die
haar oorsprong lijkt te hebben aan het eind van de vierde eeuw v.C.139 Oorlog en triomf
lijken daarbij de meest geliefde voorstellingen te zijn geweest, zo blijkt uit talrijke beschrijvingen in de antieke literatuur. Wanneer hij in de Naturalis historia is toegekomen
aan de ontwikkeling van de schilderkunst in Italië noemt Plinius het geslacht van de
Fabii die de bijnaam ‘Pictor’ droeg vanwege hun faam in deze kunstvorm – C. Fabius
Pictor zou in 304 v.C. eigenhandig schilderingen in de Tempel van Salus hebben aangebracht naar aanleiding van een overwinning op de Samnieten 140 – en zet hij tevens
uiteen hoe Manius Valerius Maximus Messala een belangrijke stimulans had gegeven
aan de status van de Romeinse schilderkunst, door een afbeelding van zijn overwinning op de Carthagers en Hieron II van Syracuse in 264 v.C. op een zijmuur van de
Curia Hostilia aan te laten brengen. Iets soortgelijks deed ruim zeventig jaar later Lucius Cornelius Scipio op het Capitool naar aanleiding van zijn overwinning in Azië.141
Plinius roemt vervolgens Lucius Hostilius Mancinus, de held tijdens de belegering van
Carthago in 148-147 v.C., die een fresco had laten opstellen op het Forum waarop het
stadsplan, maar ook de Romeinse aanvallen op de stad te zien waren. De legeraanvoerder stond hoogstpersoonlijk naast de schildering om voor het samengestroomde
volk uitleg te verschaffen over de details. Deze benadering sorteerde blijkbaar effect,
Sallustius, Bellum Iugurthinum 4.5.
Gallia 2012, 2-3.
136 Flower 1996, 128-158; 2009, 68-69.
137 Holliday 2002, 80.
138 Hölscher 2018, 114.
139 Zie bijv. Ling 1991, 5-11; Holliday 2002; Coarelli 2011, 148-170; Rutledge 2012, 138-144. Voor literaire
getuigenissen van het geschilderde verleden in Rome zie Walter 2004, 148-154, met 150-151 voor een
overzichtstabel.
140 Plinius, Naturalis historia 35.19.
141 Idem 35.22.
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want bij de eerstvolgende verkiezingen wist Hostilius het ambt van consul in de wacht
te slepen, wat wellicht de impact onderstreept van visuele transmissie op de Romeinse
bevolking.142 Uit andere bronnen valt eveneens af te leiden dat schilderingen met historische taferelen tekstuele verduidelijkingen konden bevatten.143 In de Lingua Latina
behandelt Varro de ferentarii, ruiters met wapens “om te werpen,” en ruiters van deze
soort, zo deelt Varro mee, “heb ik gezien op een schildering in de oude Tempel van
Asclepius, met het bijschrift ferentarii.”144 In een fictieve beschrijving van een bezoek
van Hannibal aan Liternum aan de Campanische kust noemt de dichter Silius Italicus
de vele bouwwerken van deze stad. Vervolgens beschrijft hij hoe “(Hannibal) zag, beschilderd in vele kleuren, een verslag van voorbije oorlogen, die eerdere generaties tot
een einde hadden gebracht,” een passage die suggereert dat historische taferelen geen
ongewone aanblik in een Romeinse stad moeten zijn geweest.145
Festus memoreert twee oude schilderijen met daarop triumphantes, één van M. Fulvius Flaccus die zegevierde over de Volsinii in 264 v.C., die te zien was in de Tempel
van Vertumnus, en één van L. Papirius Cursor, waarschijnlijk voor zijn triomftocht
van 272 v.C. in de Tempel van Consus.146 Ook overwinningen elders in Italië behaald
werden geschikt bevonden om in Rome te worden afgebeeld, zoals de overwinning
van Tiberius Sempronius Gracchus bij Beneventum (214 v.C.) op een Carthaagse troepenmacht onder leiding van Hanno. De schildering, die bij terugkeer van Gracchus
werd aangebracht in de Tempel van Libertas op de Aventijn, toonde echter geen gevechtsscènes of een triomftocht, maar een weergave van de festiviteiten tussen de soldaten en de lokale bevolking.147 Sulla zou naar verluidt de muren van zijn villa in Tusculum hebben beschilderd met een scène uit de Bondgenotenoorlog, namelijk het moment waarop hij met een graskrans (corona graminea) werd onderscheiden door zijn
soldaten.148 Ook van Marius is een schilderij geattesteerd, hoewel het in dit geval geen
representatie van diens meest glorieuze daden betreft. Plutarchus vermeldt namelijk
een schilderstuk (
) dat een zekere Belaeus – mogelijk een cliens van de generaal
– had laten maken van Marius’ lotgevallen na zijn vlucht uit Italië in 88 v.C. ten tijde
van de burgeroorlog tegen Sulla en dat deze man zou hebben geschonken aan het heiligdom van de nymf Marica bij Minturnae, de plaats van waaruit Marius aan boord
van een schip zou zijn gestapt.149 Of er ook schilderstukken aan zijn zeges op de Cimbri
en Teutones zijn gewijd vermeldt de antieke literaire overlevering niet, maar mag vanwege de grote mnemonische impact van deze gebeurtenissen niet op voorhand worden uitgesloten.
Tot ver in de Keizertijd lijkt de gewoonte om aan de strijd gerelateerde schilderingen aan te brengen zich te hebben gehandhaafd. De geschiedschrijver Herodianus
Idem 35.23; Horsfall 2003, 91; Hölscher 2004, 44; Östenberg 2009, 192-193. Voor de visuele weergave
van de Romeinse triomf zie o.a. Holliday 2002, 22-62; Coarelli 2011, 151-156.
143 Voor een globaal overzicht zie Rawson 1991c, 593-596; Holliday 2002, 30-33; 90-91; Östenberg 2009,
192-199.
144 Varro, De Lingua Latina 7.57, met Rawson 1991c, 595.
145 Silius Italicus Punica 6.653-697; 654-656.
146 Festus, Pauli Diaconi excerpta 228 (ed. Lindsay) = 209 (ed. Müller), met Rawson 1991c, 596; Holliday
2002, 30.
147 Livius 24.16.16-19; Östenberg 2009, 193-194.
148 Plinius, Naturalis historia 22.12.
149 Plutarchus, Marius 40.1; Carney 1961, 109-110; 1962, 323-324; Labitzke 2013, 219; Santangelo 2016, 85.
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(tweede-derde eeuw n.C.) laat weten dat keizer Septimius Severus (145-211 n.C.) na
een enigszins gelukkige overwinning op de Parthen in de winter van 197/198 n.C. de
opdracht gaf tot het schilderen van zijn veldslagen en overwinningen, om de werken
vervolgens publiekelijk te laten opstellen.150 Kennelijk waren geschilderde weergaven
van Romeinse overwinningen een tamelijk duurzaam medium, want Plinius weet te
melden dat de eerder genoemde schildering aangebracht in de Tempel van Salus uit
304 v.C. pas verloren ging nadat het gebouw tijdens de regeerperiode van keizer Claudius (41-54 n.C.) afbrandde.151 Dit gegeven suggereert nogmaals de grote invloed van
(historische) schilderingen op het Romeinse collectieve geheugen.
Hoewel de meeste Romeinse historische schilderingen verloren zijn gegaan herbergt het Museo della Centrale Montemartini in Rome een tweetal voorbeelden van
historische schilderkunst uit de republikeinse periode, beide afkomstig van graftombes op de Esquilijn. Het eerste fragment, uit de graftombe van Q. Fabius (derde eeuw
v.C.), laat scènes zien uit de Romeinse oorlog tegen de Samnieten, verdeeld over vier
registers en voorzien van teksten met de namen van de afgebeelde figuren. Het onderste register toont een groep vechtende soldaten, van het bovenste register rest nog
slechts een zeer klein deel van de linkerbovenhoek (Afbeelding I 7).152
Van de tweede schildering, afkomstig uit de zogenaamde Arieti-tombe, resten enkele fragmenten van de geschilderde fries uit de tweede eeuw v.C. die de binnenzijde
van de tombe sierde, waarop scènes te zien zijn van een oorlog, alsmede een processie
van een Romeinse magistraat – mogelijk een triumphator (Afbeelding I 8).153 Van de
graftombe van de Scipiones, in de Romeinse tijd vanuit mnemonisch oogpunt strategisch gelegen aan een kruispunt van twee druk bezochte wegen, de Via Appia en de
Via Latina, is vastgesteld dat deze niet alleen getooid was met beelden van beroemde
familieleden (waaronder Scipio Africanus), maar eveneens met schilderingen van historische taferelen, die, in tegenstelling tot de grafinscripties, voor het publiek zichtbaar
moeten zijn geweest. De façade, waarschijnlijk gebouwd in opdracht van Scipio Aemilianus, dateert uit omstreeks 150 v.C.; de schildering betrof waarschijnlijk een triomfscène.154

Herodianus 3.9.12; Ando 2000, 136.
Plinius, Naturalis historia 35.19. Zie tevens Cicero, Tusculanae disputationes 1.2.4; Dionysius van Halicarnassus 16.3.6; Valerius Maximus 8.14.6; Coarelli 2011, 148-149.
152 Inv. nr. M.C. 1025. Zie voor een uitgebreide analyse Holliday 2002, 83-91 en verder Hölscher 1978,
346-348; Coarelli 2011, 156-160; Wohlmayr 2011, 75-77. Een mogelijke historiografische tegenhanger van
de scène is Livius 9.40.1-3.
153 Inv. nr. M.C. 2081. Zie voor analyse Holliday 2002, 36-43 en tevens Coarelli 2011, 160-163.
154 Cicero, Pro Archia 9.22; Livius 38.56.2-4; Valerius Maximus 8.14.1; Plinius, Naturalis historia 7.114;
Suetonis, De poetis, Ennius 8 (beelden van de Scipiones). Voor het graf zie Cicero, Tusculanae disputationes
1.7.13; Zevi, in LTUR IV 281-285 en tevens Platner/Ashby 1928, 484-485; Coarelli 1972, 36-106 Rawson
1991b, 88; Richardson 1992, 359-360; Flower 1996, 160-166; Holliday 2002, 33-36; Wallace-Hadrill 2008,
220-222; Flower 2009, 68; Coarelli 2011, 171-175; Wohlmayr 2011, 77-80. Voor de inscripties CIL I2 373382, 6-16 = VI 1284-1294 = ILS 1-10. Voor funeraire commemoratie in het algemeen zie Holliday 2002,
33-43; 122-154; Walter 2004, 112-118; Coarelli 2011, 156-170.
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4.2.5.3 Historische reliëfs en inscripties
Historische reliëfs kunnen eveneens een aanzienlijke impact hebben gehad op het historisch bewustzijn van de antieke toeschouwers en als zodanig collectieve herinneringen mede in stand hebben gehouden. Uit de republikeinse periode kennen we een
aantal beschilderde terracotta friezen uit Fregellae, ongeveer negentig kilometer ten
zuiden van Rome, waarop historische scènes te zien waren die herinnerden aan de
oorlogen die Rome in de derde eeuw v.C. tezamen met zijn bondgenoten voerde tegen
Macedonië. Afgebeeld zijn onder andere strijdscènes, tropaea en krijgsgevangenen.
Aangenomen wordt dat enkele families in Fregellae eigenhandig hun huizen op deze
wijze hebben laten decoreren; de thematiek doet vermoeden dat deze bewoond waren
door veteranen uit de strijd tegen Antiochus III.155 Van een latere datum is een monumentale reliëffries afkomstig van de Basilica Aemilia in Rome die dateert tussen 55 en
34 v.C., waarop scènes te zien zijn met betrekking tot de vroegste geschiedenis van de
stad (Afbeelding I 9).156 Scènes van een ruiterstrijd waren afgebeeld op de binnenfries
van de Tempel van Apollo Sosianus uit circa 20 v.C., waarvan twee brokstukken bewaard gebleven zijn – thans in het Museo della Centrale Montemartini. Waarschijnlijk
verwijzen zij naar de gewapende conflicten die voorafgingen aan de triomftocht van
Augustus uit 28/27 v.C., waarmee onder andere de overwinningen van Caius Carrinas
op Germaanse stammen werd gememoreerd. Deze triomftocht is afgebeeld op een
derde reliëf van de Tempel van Apollo Sosianus, waarop onder andere te zien is hoe
geketende barbaren – mogelijk Germanen – onder een tropaeum worden meegevoerd
op een draagbaar (ferculum) – (Afbeelding I 4; I 10a-b).157
Inscripties, in de regel gerelateerd aan kunstwerken, gebouwen en monumenten,
hadden eveneens een positieve werking op de ‘houdbaarheid’ van collectieve herinneringen. Met hun oprichting werd voorkomen dat exempla uit het Romeinse verleden
– of het nu de ‘grote mannen’ waren of hun verheven daden (res gestae) – vervaagden
tot slechts onbetekenende namen.158 In de oudheid – de Romeinse oudheid in het bijzonder – spelen visuele vormen van communicatie middels ‘verhalende’ monumenten
per definitie een prominente rol.159

Voor de reliëfs van Fregellae zie Coarelli 1994, 93-108; 1996, 239-257. Voor de suggestie van veteranen
uit de strijd tegen Antiochus III zie Welch 2010, 525.
156 Zie voor een overzicht van het Romeinse historische reliëf o.a. Hölscher 1988, 351-400 Holliday 2002.
Voor de reliëfs van de Basilica Aemilia zie o.a. Helbig 1966, nr. 2062; Hölscher 1988, 380-382.
157 Museo della Centrale Montemartini, Rome, inv. nr. M.C. 1786; 1788; 2776; 2777. Zie hiervoor o.a. Scott
Ryberg 1955, 144-146; Helbig 1966, nr. 1670a-b; Bertoletti 1988, 140-148, nr. 41-43.
158 Horsfall 1989c, 229: “Inscriptions, imagines, monuments, funeral laudationes serve to stimulate and
fuel the memory…” Zie ook Flower 1996, 86; 159-184; Horsfall 2003, 90; Flower 2009, 68-69; 72. Voor de
relatie tussen inscripties en monumenten in de antieke wereld zie Newby/Leader-Newby, eds. 2007.
Zie Hoofdstuk I 5.3.5-7 voor de monumenten opgericht onder Marius naar aanleiding van de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones. Voor munten als monumenten zie Meadows/Williams 2001, m.n. 37- 49,
waar de relatie wordt gelegd tussen Moneta (de bijnaam van Juno – in haar tempel op het Capitool was
de munt gevestigd), het werkwoord moneo, dat onder andere ‘herinneren aan’ betekent en monimentum/monumentum (aandenken, gedenkteken, monument - 41-42). Zie tevens Morstein-Marx 2004, 7879; 81-91.
159 Zie bijv. Brilliant 1984, een studie naar “ancient modes of communication through visual images and
the processes of showing, telling, and persuading an audience without the use of words (11).”
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4.2.6 De houdbaarheid van het collectieve geheugen: rhetorica en memoria
Uit de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bleek dat de Romeinse wereld de
beschikking had over een breed arsenaal aan orale en visuele media waarlangs collectieve herinneringen aan het verleden bewaard konden blijven. Een belangrijke vraag
die daaruit voortvloeit is welke aandacht de inwoners van Rome schonken aan het in
vorige generaties gesmede publieke imago van hun stad en haar verleden. Concreet
gesteld: stonden Romeinse burgers letterlijk en figuurlijk stil bij de monumenten die
hen omringden en lazen zij de inscripties die deze vergezelden?160
Hoewel het moeilijk is op deze vragen een eenduidig antwoord te formuleren zijn
er wel enkele aanwijzingen voor een zekere mate van interesse van het plebs urbana
voor het monumentale herinneringslandschap van de stad.161 Zo lijkt Cicero te impliceren dat het gewone volk wel aandacht heeft voor de beelden en schilderijen die in
de stad staan opgesteld, waaronder die in de tempel van Fortuna Huiusce Diei, een
bouwwerk dat Catulus had laten oprichten naar aanleiding van een eed die hij had
gezworen na de overwinning op de Cimbri (monumentum Catuli - zie Hoofdstuk I
5.4.1), maar ook in de porticus van Metellus (porticum Metelli), opgericht na de Derde
Macedonische Oorlog (171-168 v.C.).162 Strabo wijst bovendien op het vermogen van
schilderijen en beelden om het gemoed van de stadsbevolking te beïnvloeden, zowel
in positieve als in negatieve zin.163 Daarnaast werden monumenten vanaf de tweede
eeuw v.C. steeds vaker afgebeeld op munten, zodat het volk visuele representaties van
sommige van deze gebouwen letterlijk binnen handbereik had.164
Met betrekking tot de inscripties die overal in de stad zichtbaar waren en de literaire
vermogens van het grote publiek merkt Nauta op: “Mass literacy was unknown in the
ancient world, and many people attained to no more than a “poor” literacy, i.e. the
ability to decipher short inscriptions written in majuscule letters, without being able
to deal with longer texts written in papyrus rolls.”165 Inscripties vereisten weliswaar
een specifieke leesvaardigheid, maar deze kwam vanzelfsprekend niet overeen met
die voor het lezen van langere (literaire) teksten. Door de gestandaardiseerde en overzichtelijke opmaak, het relatief geringe aantal woorden en het veelvuldig gebruik van
vaste formules vergemakkelijkten inscripties een quick scan voor personen met een beperkte woordenschat of leesvaardigheid – of simpelweg te weinig tijd.166 In het geval
van op ere- en grafmonumenten aangebrachte inscripties geldt dat zij over het algemeen slechts basisinformatie bevatten met betrekking tot de afgebeelde persoon, zoals
namen, tituli (de beklede magistraatsambten, priesterschappen) en res gestae (honores
en triomfen), waardoor deze teksten in al hun beknoptheid konden dienen “as a
Hope 2000, 88.
Voor de artistieke beleving en smaak van de Romeinse plebs zie Clarke 2003. Voor een overzicht van
de monumental memory van Rome zie Morstein-Marx 2004, 92-107, m.n. 104-107 met uitgebreide literatuurverwijzingen.
162 Cicero, In Verrem 2.4.126 met Rawson 1985, 53. Zie ook Plinius, Naturalis historia 34,54.
163 Strabo 1.2.8.
164 Meadows/Williams 2001, 39.
165 Nauta 2002, 136. Zie voor geletterdheid in het oude Rome vooral Harris 1989, 175-284 en verder ook
Beard/Bowman/Corbier/Cornell/Franklin/Hanson/Hopkins/Horsfall 1991; Bowman/Woolf, eds.
1994; Johnson/Parker 2009; Winsbury 2009, 115; Fantham 2013.
166 Woolf 2009b, 53; 56-57.
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springboard for storytelling and memory.”167 Het lezen van dit soort teksten gebeurde
wellicht hardop. Wanneer de dichter Quintus Ennius (circa 239-circa 169 v.C.) spreekt
over een pratende zuil bedoelt hij waarschijnlijk een inscriptie die door voorbijgangers
hardop wordt (voor)gelezen.168
Over het algemeen wordt aangenomen dat ondanks het hoge percentage ongeletterden in de antieke wereld een aanzienlijk deel van het Romeinse publiek met behulp
van de vele openbare monumenten in de stad die historische en militaire gebeurtenissen memoreerden, tot “quasi-intellectual activity” in staat moet zijn geweest.169 Harris
schat in zijn Ancient Literacy het gemiddelde percentage mensen dat kon lezen en
schrijven rond de tien procent voor wat betreft de periode vóór 100 v.C., maar het valt
niet uit te sluiten dat dit percentage aanzienlijk hoger lag als het gaat om personen die
inscripties in essentie konden begrijpen, aangezien de teksten zoals gezegd doorgaans
waren opgesteld aan de hand van vaste formules en afkortingen.170
In dat kader lijkt het geoorloofd een zekere mate van historisch besef toe te schrijven
aan de Romeinse plebs, een veronderstelling die aan kracht wint door de overeenstemming die er in laat-republikeinse redevoeringen lijkt te hebben bestaan tussen de redenaar en diens toehoorders met betrekking tot een gedeeld herkenbaar verleden.171
Deze overeenstemming suggereert de werking van een actief communicatief geheugen onder de Romeinse bevolking, waarop de hierboven genoemde ‘quasi-intellectuele activiteiten’ zoals het lezen van standaardinscripties in combinatie van het bekijken
van visuele media belangrijke invloed kan hebben uitgeoefend, maar waarbij ook
mondelinge overlevering een uiterst voorname rol gespeeld moet hebben.172 De aanwezigheid van een actief communicatief geheugen in de periode van de late Republiek
wordt onder meer aannemelijk door de vele toespelingen die er in de rechtszaal worden gemaakt op gebeurtenissen die – om met Cicero te spreken – “...in uw en uw vaders geheugen liggen (ex memoria vestra ac patrum vestrorum).”173
Hölkeskamp 2016, 180. Zie ook Witzmann 2000, 72. Voor elogia en tituli op grafmonumenten zie Flower 1996, 159-184.
168 Ennius, Scipio, frgm. 2 (ed. Vahlen) = frgm. 11 (ed. Loeb): “Welk een standbeeld zal het volk van
Rome oprichten, welk een zuil zal spreken over uw grootse daden?” Zie hiervoor Potter 1999, 108. Zie
voor de discussie over de vraag of er in het oude Rome in het algemeen hardop werd gelezen Winsbury
2009, 117-118, met n. 42-43 aldaar.
169 Rawson 1985, 53. Winsbury (2009, 115) spreekt van “functional literacy.”
170 Harris 1989, 329. Zie voor de aard van Romeinse inscripties Keppie 1991; Schmidt 2011; Cooley 2012a.
171 Walter 2004, 63, n. 91. Zie bijv. Cicero, Pro lege Manilia 13.37: “Jullie gekreun, heren, toont aan dat
jullie de mannen herkennen die deze dingen gedaan hebben: ik van mijn kant noem geen namen, zodat
niemand ook maar enige weerstand tegen mij kan voelen…”
172 Zie bijv. Cicero, Pro Murena 58: “Ik heb oudere mannen vaak horen zeggen (audivi);” Pro Sestio 66.139:
“Dit is wat we gehoord hebben (haec audivimus), wat we hebben gelezen (haec legimus) over hoe onze
meest beroemde mannen dachten en handelden;” Pro Balbo 4.11: “In mijn jongensjaren hoorde ik dit van
mijn vader (Audivi hoc de parente meo puer);” Pro Milone 7.16: “Hoe diepe rouw er in deze stad heerste
(…) hebben wij van onze vaders gehoord (a nostris patribus accepimus);” Philippica 4.2: “Ik herinner mij
veel dingen, mannen van Rome, ik heb veel gehoord, heb veel gelezen… (Multa memini, multa audivi,
multa legi, Quirites);” Sallustius, De coniuratione Catilinae 53.2: “Wat mijzelf betreft, bij het lezen (legenti)
en horen (audienti) van de vele schitterende daden van de Romeinen in vrede en oorlog, ter zee en te
land… ” Voor de rol van ouders en opvoeding voor de instandhouding van deze oral traditions zie bijv.
Terentius, Adelphoi 414-419; Cicero, De re publica 1.22.36; Pro Sestio 66.139; Pro Milone 7.16; Philippica 8.14;
Horatius, Sermones 1.4.105-121; Seneca, Controversiae 10.2.16; Walter 2004, 44-45.
173 Cicero, Pro Rabirio perduellionis 5.15 met Horsfall 2003, 88. Zie bijv. ook Cicero, Pro rege Deiotaro 11.31,
waar wordt gesproken over G. Domitius Ahenobarbus (cos. 96 v.C.) die “in onze jeugdjaren (nos pueri)”
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Een directe inkijk in de draagwijdte van het collectieve geheugen in het Rome ten
tijde van de late Republiek vinden we in het ten onrechte aan Cicero toegeschreven
werk over de welsprekendheid, Rhetorica ad Herennium. De onbekende auteur benadrukt hierin het bestaan van verschillende historische dimensies, zoals onwaarschijnlijke legendarische verhalen (fabula), vooral overgebracht in tragedies (tragoediis traditae) en realistische verhalen (argumentum) waarin fictieve gebeurtenissen worden opgevoerd die niettemin plaatsgevonden zouden kúnnen hebben, zoals de plots van blijspelen (velut argumenta comoediarum). De derde categorie betreft het historische verhaal, waarmee de auteur bedoelt: “een verslag van wapenfeiten die daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, maar door de afstand in tijd zijn verdrongen uit de herinneringen van onze tijd (Historia est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria remota).”174
Cicero’s redevoering ten faveure van de van omkoperij beschuldigde L. Licinius
Murena biedt een concreet voorbeeld van de grenzen van het collectieve geheugen. In
deze redevoering beweert de redenaar over de aanklager S. Sulpicius Rufus (circa 10643 v.C.): “Uw nobilitas, Servius Sulpicius, kent geen gelijke, is echter beter bekend bij
geletterde mannen en historici en minder bekend bij het volk en de kiezers.”175 Deze
woorden suggereren nadrukkelijk dat de familiegeschiedenis van Sulpicius Rufus in
Cicero’s dagen geen onderdeel (meer) uitmaakte van het communicatieve geheugen
van de Romeinse bevolking.
Een tweede concreet voorbeeld vinden we in de zaak van de van hoogverraad (perduellio) beschuldigde Rabirius in 63 v.C. Deze oudere senator was tijdens het zesde
consulaat van Marius in 100 v.C. betrokken geweest bij de dood van Lucius Appuleius
Saturninus en werd hiervoor vele jaren later alsnog aangeklaagd. Omdat deze zaak de
formatieve periode van herinneren en vergeten niet lijkt te hebben overleefd moet Cicero in zijn verdedigingsrede, uitgesproken voor de comitia centuriata, de nodige historische toelichting verschaffen om haar voor zijn publiek te expliciteren.176 De aanklager, Quintus Labienus, toonde tijdens het drukbezochte proces zelfs een beeltenis
(imago) van Saturninus, met de kennelijke bedoeling om het geheugen van de omstanders op te frissen en daarmee de boel op te ruien.177 Het lijkt erop dat niemand onder

Marcus Scaurus aanklaagde, en tevens Sallustius, De coniuratione Catilinae 33.2: “Onlangs nog, binnen
onze eigen herinneringen (memoria nostra propter)...” Andere toespelingen op de aanwezigheid van een
Romeins communicatief geheugen zijn o.a. te vinden bij [Cicero], Rhetorica ad Herennium 3.3.4; Cicero,
De lege agraria 2.16.41; 2.17.44; 2.18.49; 2.29.80; 2.31.84; Pro Murena 58; Pro lege Manilia 7.19; 14.42; 11.60;
Post reditum ad Quirites 3.6; Pro Fonteia 18.41; Philippicae 4.15. In De oratore 2.82.337 onderstreept Cicero,
sprekend over toespraken voor het volk, het belang van de herinnering (commemoratione) om bij het
publiek de juiste emotie op te roepen, waarvoor tevens Hölkeskamp 1995, 46; Bücher 2006, 228-257. Zie
voor de rol van het recente verleden in het Romeinse communicatieve geheugen ook Morstein-Marx
2004, 107-118. Zie Walter 2004, 63-70 voor de rol van geschiedenis in de communicatieve ruimte.
174 [Cicero], Rhetorica ad Herennium 1.8.13, met Walter 2004, 35. Zie tevens [Cicero], Rhetorica ad Herennium 3.3.4.
175 Cicero, Pro Murena 16; Walter 2004, 38. Zie voor details omtrent deze redevoering MacKendrick 1995,
75-91.
176 Cicero, Pro Rabirio perduellionis 7.20-11.31.
177 Idem 8.24-9.25; vrgl. Valerius Maximus 8.1, damn. 3; Vanderbroeck 1987, 117. Zie voor dit proces
bijv. ook Cicero, Epistulae ad Atticum 2.1.3; In Pisonem 2.4; Suetonius, Caesar 12; Cassius Dio 37.26-28;
Stockton 1971, 91-96; Gruen 1974, 277-279; Rawson 1975, 66-68; 87-88; Tyrell 1978; Bringmann 2010a, 8890; Vanderbroeck 1987, appendix B, 230-231, nr. 21; Mitchell 1979, 205-207; Bauman 1996, 41-44; Sumi
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de toehoorders de gebeurtenissen persoonlijk had meegemaakt of nog kon herinneren,
waaruit af te leiden valt dat ze geen onderdeel uitmaakten van het collectieve geheugen van de comitia centuriata – “van uw en uw vaders herinnering (vos patresque vestri
of vestra patrumque memoria),” om in de termen van Cicero zelf te spreken.178 Vreemd
is dat niet, want afgaande op Cicero was het na Saturninus’ gewelddadige dood verboden om een portret van hem te bezitten. Het heimelijke bezit van een portret van
Saturninus was de reden geweest waarom Sextus Titius, volkstribuun in 99 v.C., was
veroordeeld, waarna “niemand het nog had aangedurfd zo’n ding te bezitten.”179
Dientengevolge was de beeltenis van de verdoemde volkstribuun volledig uit het
straatbeeld verdwenen. De herinnering aan Saturninus bleek uiteindelijk niet sterk genoeg te zijn om de formatieve periode van herinneren en vergeten (unintentional forgetting) op eigen kracht – dat wil zeggen, zonder visuele ondersteuning – te overleven.
Aangezien Saturninus geen militaire overwinningen op zijn naam had staan en geen
hoge positie in de senaat had weten te bereiken bestonden er vrijwel zeker geen publieke herinneringsplaatsen in Rome die aan hem gewijd waren, zoals tempels, overwinningsmonumenten of erestandbeelden. Dit alles maakt het aannemelijk dat Cicero
zijn toehoorders extra toelichting diende te verschaffen om de context van de zaak te
verhelderen.180
Opvallend in Pro Rabirio perduellionis is verder het contrast tussen de kennelijk nog
maar weinig bekende Rabirius en de grote Marius, die op meerdere plaatsen wordt
geroemd om zijn militaire prestaties zonder dat hij of de tegenstander over wie hij had
gezegevierd concreet hoeven te worden gememoreerd. Zo volstaat Cicero met de
woorden: “Caius Marius, die terecht de titel ‘vader des vaderlands’ verdient, de vader,
zeg ik, van uw vrijheden en de republiek.” Marius’ tegenstanders, de Cimbri, duidt
Cicero slechts aan als “de ontelbare vijandelijke menigte (innumerabilis hostium copias).”181
Op deze, maar ook op vele andere plaatsen in zijn retorische oeuvre lijkt Cicero te
kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van een collectief geheugen bij zijn toehoorders, soms met betrekking tot gebeurtenissen die wel zover in de tijd verzonken liggen
als de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.C.), ongeveer honderdvijftig jaar voor de

2005, 20-22; Goldsworthy 2006, 121-124; Gruen 2009, 26-27; Van der Blom 2010, 189-190. Voor het gebruik van visuele effecten bij redevoeringen zie Aldrete 1999, 27-29; Sumi 2005, 21; Tempest 2011, 8890; Hall 2014, 147-148.
178 Cicero, Post reditum ad Quirites 3.6-5.11.
179 Cicero, Pro Rabirio perduelliones 9.25. Voor deze en andere memory sanctions tegen Saturninus zie Cicero, Pro Balbo 21.48; Valerius Maximus 6.3.1c; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 73; Orosius, Historia adversus paganos 5.17.8-10; Ungern-Sternberg 1970, 71-74; Badian 1984, 130-133; Flower
2006, 83-84. Voor de zaak tegen Sextus Titius zie Gruen 1968, 189-190; Walter 2004, 93-94; Flower 2006,
81-85.
180 Horsfall 1996, 116 (ii); 2003, 88. Vrgl. Morstein-Marx (2004, 109), die de vele details in de redevoering
juist ziet als bewijs dat de gebeurtenissen uit 100 v.C. “remained very much alive in the minds of the
men of the Forum.” Voor het ontbreken van eremonumenten gewijd aan Saturninus zie Flower 2006,
84.
181 Cicero, Pro Rabirio perduellionis 10.27 (Marius); 10.29 (tegenstander).
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tijd van Cicero. In meerdere redevoeringen uitgesproken voor het verzamelde Romeinse volk (contio)182 kan Cicero volstaan met slechts een geringe hoeveelheid expliciteringen, waaruit kan worden afgeleid dat zijn publiek bekend was met (bepaalde)
episodes uit het Romeinse verleden en de personen die daarin een hoofdrol hadden
vervuld.183
Horsfall, Morstein-Marx en Van der Blom hebben vastgesteld dat Cicero in meerdere van zijn contiones nagenoeg dezelfde historische personen presenteert als in zijn
redevoeringen uitgesproken ten aanzien van een meer geletterd publiek en dat hij deze
personen niet zelden aanduidt met hun minder gebruikelijke naam of slechts één enkele naam in plaats van hun volledige tria nomina. Zo volstaat Maximus voor Quintus
Fabius Maximus, Marcellus voor Marcus Claudius Marcellus, Scipio voor Scipio Aemilianus en Marius voor Caius Marius.184 Met Luscinus wordt de beter bekende C.
Fabricius Luscinus bedoeld, met Calatinus A. Atilius Calatinus en met Acidinus L.
Manlius Acidinus.185 In Pro lege Manilia kan de redenaar bovendien zonder problemen
met globale aanduidingen de plaatsen noemen waar Pompeius en Sulla oorlog voerden (Sicilië, Gallië, Spanje), zonder in detail te hoeven treden over de oorlogen in kwestie, wat een zekere mate van historische kennis bij het publiek veronderstelt.186 Dit alles
suggereert dat Cicero of in het geheel niet geïnteresseerd was of de contio hem al dan
niet kon volgen – wat niet aannemelijk lijkt – of dat het grootste deel van zijn publiek
in zekere mate kennis had van de canon van historische, exemplarische namen die
onderdeel uitmaakten van het Romeinse collectieve geheugen.
Hoe en waar het Romeinse volk zijn historische kennis opdeed blijft een onderwerp
van wetenschappelijk discours, helemaal omdat we er niet van uit mogen gaan dat de
plebs Romana zich in de avonduren tegoed deed aan historische lectuur.187 De antieke
historiografie weerspiegelt echter maar ten dele de grote impact van alternatieve vormen van geschiedenis, die vooral circuleerden in de vorm van ongeschreven verhalen,
geruchten en algemene kennis.188 Hoewel uit veel antieke geschiedwerken valt op te
maken dat auteurs vatbaar waren voor de oral traditions van hun eigen tijd was bijvoorbeeld het persoonlijk leed dat gewone mensen trof gedurende perioden van militaire of andere rampspoed bepaald geen thema waarvoor antieke historici warmliepen.189 In zijn brief aan Tacitus over het lot van zijn oom ten tijde van de uitbarsting
Van Cicero zijn nog de volgende in contiones gehouden redevoeringen bewaard gebleven: De imperio
Cn. Pompeii; De lege agraria 2 en 3; de tweede en derde van zijn Catilinariae; Post reditum ad Quirites en de
vierde en zesde van zijn Philippicae. Voor de betekenis en werking van contiones zie o.a. Pina Polo 1989;
Flaig 1995a, 93-98; Hölkeskamp 1995, m.n. 27-41; Pina Polo 1996; Mouritsen 2001, 38-62; Morstein-Marx
2004, m.n. 34-42; Sumi 2005, 17-22; Steel/Van der Blom, eds. 2013, passim. Voor Cicero’s ambivalente
houding jegens de contiones zie Pina Polo 1996, 119-126; voor de momenten van opvoering van Cicero’s
eigen redevoeringen 62-63.
183 Horsfall 1996, 116-117 met 118, appendix B (1 en 2); 2003, 88 met 94, appendix B (A); Flower 2009, 69.
Zie ook Rambaud 1953, 25-54.
184 Cicero, Pro lege Manilia 16.47.
185 Cicero, De lege agraria 2.24.64.
186 Cicero, Pro lege Manilia 11.30.
187 Horsfall 2003, 92-93: “...not least when we clearly cannot assume that that public went home nightly
to read Cato’s Origenes.”
188 Toner 2013a, 117.
189 Zie bijv. Muñiz Coello 2015, 14-23. Voor de antieke belangstelling voor mondelinge overlevering zie
o.a. Grant 1995, 39-41.
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van de Vesuvius in 79 n.C. merkt Plinius op dat het hier gaat om kleine zaken, “niet
belangrijk genoeg om over te schrijven.”190 Doordat antieke geschiedschrijvers het kaf
van het koren scheidden is slechts een fractie van het collectieve gedachtegoed dat
circuleerde onder het gewone volk deel gaan uitmaken van de ‘officiële’ geschiedschrijving en een nog kleiner percentage is voor ons vandaag de dag middels het zeer
fragmentarisch overgeleverde bronnenmateriaal percipieerbaar.191 Hierboven traceerden we echter reeds diverse vormen van oral en visual transmission waarlangs het Romeinse volk in contact kon komen met historische tradities, zoals rondtrekkende artiesten en schrijvers, historische tragedies, processies, beeldhouwwerken, schilderijen
en (bijbehorende) inscripties. Op basis van deze paragraaf lijken we daar het bijwonen
van rechtszaken en redevoeringen aan toe te kunnen voegen.192 Regelmatige bezoeken
aan het Forum en andere markante plaatsen waar belangwekkende historische gebeurtenissen zich hadden voltrokken en/of in materiële vorm waren vastgelegd zoals
het Capitool, het comitium, het Marsveld en de Aventijn, brachten een wisselwerking
teweeg tussen het gesproken woord en het gemonumentaliseerde verleden én vergrootten de kans op conservering van dat verleden onder het gewone volk. Als zodanig waren deze locaties geschikte milieus voor de constructie van collectieve herinneringen.193 Ook werden monumenten soms opgevoerd in redevoeringen, als herkenbare visuele verankeringsplaatsen van het verleden waarnaar rechtstreeks verwezen
kon worden, terwijl soms ook de locatie waar een redevoering gehouden werd het
venster op het verleden was. In deze laatste gevallen was er eveneens sprake van een
belangrijke wisselwerking tussen woord en monument.194
We weten natuurlijk niet of Cicero’s publiek de historische informatie die over hen
werd uitgestrooid op waarde wist te schatten, maar het gegeven dat Cicero er niet voor

Plinius, Epistulae 6.20.20, met Toner 2013a, 179.
Flower 2009, 74.
192 Horsfall 1996, 116 (i en iii); 118, appendix B; 2003, 89-90; Morstein-Marx 2004, 68-118, m.n. 77; Marincola 2009, 13; Van der Blom 2010, 118-119. Horsfall’s selectie van redevoeringen met verwijzingen naar
het verleden bestaat uit Cicero, Post reditum in senatu 10.25; 15.37 met de versie uitgesproken in de contio,
Post reditum ad Quirites 4.9; 5.11; In Pisonem 6.14; 24.58; Pro Sestio 68.143; Pro Plancio 25.60; De lege agraria
2.24.64; 94-25.95 (zie Horsfall 1996, 118, appendix B (1, 2 en 3). Voor de verspreiding van voor contiones
afgestoken redevoeringen buiten Rome pleit Millar (1998, 29; 126; 145; 195). Zie voor de schriftelijke
verspreiding van contiones tevens Mouritsen 2013, 63-82.
193 Voor vormen van gemonumentaliseerde geschiedenis en de relatie tussen monument en memoria in
Rome zie o.a. Hölscher 1978, 315-357; Favro 1988, 17-24; Vasaly 1993, 62-75; Edwards 1996, 27-43; Flower
1996, 70-79; Hölkeskamp 1996, 305-308; Dupont 1997, 44; Hölscher 2001, 183-211; Hölkeskamp 2001,
137-168; 2004, 169-198; Hölscher 2006, 75-99; Hölscher 2006b, 100-122; Rea 2007; Hölkeskamp 2010, 478495; Van der Blom 2010, 119; Jacobs/Atnally Conlin 2014; Hölkeskamp 2016, 169-213; Stein-Hölkeskamp
2016, 220-223; Hölscher 2018, 53-60. Voor de Aventijn als specifieke herinneringsplaats voor het plebs
urbana zie Walter 2004, 183-188. Voor een virtuele wandeling door het Rome van de late Republiek zie
Favro 1996, 24-41; voor de zichtbaarheid van Romeinse oorlogs- en overwinningsmonumenten in Rome
zie o.a. Hölscher 2006a, 27-48; Rutledge 2012, 123-157. Stewart (2003, 136-140) heeft erop gewezen dat
monumenten op ogenschijnlijk minder prominente plaatsen wel degelijk belangrijke eyecatchers konden
zijn wanneer ze gesitueerd waren op drukbezochte locaties (celeberrimo loco), een verschijnsel dat wel
wordt aangeduid als celebrity. Zie hiervoor tevens Laurence 2015, 180-181.
194 Zie voor Rome’s monumental memory Morstein-Marx 2004, 92-107; Voor de relatie tussen redevoering
en monumenten zie bijv. Pöschl 1975; Wiseman 1979b, 32-50; Vasaly 1993, 34-87; Aldrete 1999, 18-34;
Morstein-Marx 2004, 77-91; Sumi 2005, 13; Bücher 2006, 190-195; Hölkeskamp 2016, 169-213, m.n. 172181; 191-194.
190
191

153

Terror Germanicus

terugdeinsde om veelvuldig historische toespelingen in zijn redevoeringen te verwerken toont aan dat zijn toehoorders door hem intellectueel in staat werden geacht om
deze in het juiste perspectief te plaatsen. Op zijn minst kunnen we vaststellen dat een
redevoering ten overstaan van het volk slechts succesvol kon zijn indien de toehoorders in staat waren de spreker te begrijpen en zijn argumenten te volgen.195 Gelet op
de summiere contextuele specificaties die Cicero nodig heeft om in zijn redevoeringen
ad populum de persoon Marius ten tonele te voeren lijkt het geoorloofd te stellen dat
Caius Marius in Cicero’s dagen nog altijd een zeer vertrouwd persoon moet zijn geweest die, evenals de barbaarse vijand die hij had verslagen, volop aanwezig was in
het Romeinse collectieve geheugen van de late Republiek.196 Het was waarschijnlijk
aan de ‘inofficiële’ vormen van geschiedenis te danken dat collectieve herinneringen
aan Marius en de Cimbri en Teutones vele generaties lang bleven circuleren onder de
Romeinse bevolking.

4.3 Conclusie
Tot slot van dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij. In de
eerste plaats werd vastgesteld dat de Romeinse wereld een geregelde nieuwsgaring
ontbeerde, waardoor roddels en geruchten vrij spel kregen in tijden van (militaire)
rampspoed. Versterkt door hevige (collectieve) emoties konden indirecte herinneringen die op basis van geruchten gevormd werden een zeer persistent karakter krijgen.
Hierdoor lijkt het geoorloofd om de anonieme verspreiders ervan aan te merken als
een uitzonderlijke carrier group, aangezien de kans dat door hun optreden een collectief
trauma werd gevormd aanzienlijk toenam.
In de tweede plaats werd in dit hoofdstuk duidelijk dat de Romeinse wereld een
breed scala aan mondelinge en visuele mediakanalen kende waarlangs overleveringen
en tradities met betrekking tot het Romeinse verleden bewaard konden blijven voor
een groter publiek. Bij oral transmission, dat een tamelijk fluctuerend karakter kende,
speelden allerhande rondtrekkende artiesten, uit eigen werk reciterende schrijvers en
toneelvoorstellingen een belangrijke rol. Deze optredens vonden vooral plaats op
openbare plekken, zoals fora, badhuizen en theaters, maar soms ook in de meer besloten kring van privéhuizen. Daarnaast werd vastgesteld dat de interactie met (afgezwaaide) soldaten eveneens een belangrijke manier kan zijn geweest waarop de burgerbevolking vertrouwd raakte met verhalen over oorlog en strijd en de hectiek van
het slagveld.
Van de vormen van visual transmission hebben triomftochten en begrafenisprocessies wellicht de grootste impact uitgeoefend op het collectieve geheugen, niet in de
laatste plaats door de wijze waarop tijdens deze gebeurtenissen heden en verleden met
elkaar in interactie kwamen. Zich voltrekkend tegen een gemonumentaliseerd decor
van historische overwinningen en andere markante gebeurtenissen uit het Romeinse
verleden hadden Romeinse processies een grote impact op zowel het individuele als
het collectieve geheugen. Het was vooral de interactie met het verleden waaraan de
Pina Polo 1996, 21.
Zie bijv. Cicero, Post reditum ad Quirites 3.7; 8.19; 8.20; In Pisonem 9.20; 19.43; In Catilinam 3.24; De lege
agraria 3.2.5-8 en tevens Horsfall 2003, 94-95.
195
196
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persoon (en gebeurtenis) die in de processie centraal stond zijn historische relevantie
ontleende. Daarnaast moeten historische schilderingen en reliëfs als belangrijke en tamelijk duurzame media worden beschouwd waarlangs de Romeinse bevolking overleveringen en tradities kreeg voorgeschoteld. Oorlog en triomf lijken daarin belangrijke thema’s te zijn geweest.
Tot slot werd in dit hoofdstuk de houdbaarheid van het collectieve geheugen onderzocht. Zelfs Cicero, die zich overwegend in het bovenste echelon van de Romeinse
maatschappij bewoog, constateert terloops dat het plebs urbana een zekere belangstelling voor het verleden koesterde. Zijn retorische oeuvre verschaft enig inzicht in
draagwijdte van het collectieve geheugen. Zo wordt uit enkele van zijn redevoeringen
duidelijk dat er historische gebeurtenissen waren die ondanks een relatieve recentheid
de formatieve periode van herinneren en vergeten (circa tachtig tot honderd jaar) niet
lijken te hebben overleefd, terwijl het verzameld publiek in de contiones in andere gevallen goed vertrouwd lijkt te zijn geweest met personen en gebeurtenissen die in Cicero’s dagen soms wel meer dan honderd jaar terug in de tijd te dateren waren. Meerdere plaatsen in Cicero’s redevoeringen impliceren dat Marius in ieder geval deel heeft
uitgemaakt van het collectieve geheugen van zijn tijd.
De in dit hoofdstuk besproken vormen van oral en visual transmission waren vermoedelijk de mediakanalen waarlangs ook uiteenlopende tradities omtrent Marius en
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones de tand des tijds konden doorstaan. Zoals
hierboven duidelijk is geworden hadden alternatieve vormen van geschiedenis met
een oraal of visueel karakter een grotere impact op de conservering en adaptie van het
beeld van het verleden binnen de dynamische context van het Romeinse collectieve
geheugen dan de zuiver geschreven historiografie, die weliswaar een belangrijke rol
speelde in het leven van de geletterde elite, maar die niet kon wedijveren met het onuitputtelijke reservoir van oral traditions en het rijke fysieke herinneringslandschap van
Rome. Al met al lijkt de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat het met name de orale
en visuele transmissievormen zijn geweest die de herinneringen aan de traumatische
oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en de overwinningen van Marius voor meerdere generaties wisten te conserveren.
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De commotie waarmee de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones gepaard was gegaan
was zoals hierboven is betoogd een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van
een collectief trauma. In de perioden volgend op de verloren veldslagen van 113, 109,
107 en 105 v.C. werden persoonlijke indrukken en herinneringen samengevoegd tot
een sterk gedramatiseerde, collectief gedragen weergave van de werkelijkheid, die in
de praktijk waarschijnlijk weinig meer van doen had met wat er feitelijk geschied was.
In het vorige hoofdstuk zagen we dat er niet alleen onder de Romeinse elite, maar
ook onder het gewone volk verschillende media bestonden waarlangs herinneringen
aan historische gebeurtenissen zich konden verspreiden en in het collectieve geheugen
konden nestelen. Verondersteld mag worden dat dankzij deze oral en visual transmision
de traumatische nederlagen tegen de Cimbri en Teutones stevig verankerd waren geraakt in het Romeinse collectieve geheugen.
Tegenover verhalen van nederlagen, angst en verdriet tekent zich des te sterker het
verhaal van de overwinnaars af: Caius Marius en Q. Lutatius Catulus. Dit verhaal moet
gezien worden in het licht van de gewoonte van de Romeinse nobilitas om haar historische relevantie voor de staat te benadrukken voor zowel tijdgenoten als het nageslacht (zie de inleiding 1.3), onder andere door hun (militaire) verrichtingen in gemonumentaliseerde vorm toe te voegen aan het fysieke herinneringslandschap van Rome.
Vooral voor politieke nieuwkomers (homines novi) als Marius was het zaak hun verdiensten voor de res publica te benadrukken. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden
op welke wijze Marius en Catulus de overwinningen op de Cimbri en Teutones hebben omgezet in concrete memory sanctions.
Daarbij dringt zich als eerste de vraag op in welke mate Marius bij zijn vijf opeenvolgende uitverkiezingen tot consul geprofiteerd heeft van de maatschappelijke ontwrichting (cultural disorientation) als gevolg van de opeenvolgende nederlagen tegen
de Cimbri en Teutones. In hoeverre werden de Cimbri en Teutones door Marius en
zijn aanhangers politiek geïnstrumentaliseerd ter verwezenlijking van zijn persoonlijke ambities, zoals door moderne wetenschappers maar al te vaak is beweerd?1 Eveneens van invloed op de herinneringspolitiek van Marius en Catulus is het conflict dat
Gabba 1976, 13; Rich 1983, 324; Evans 1994, 68; Burns 2003, 65-70; McDonnell 2006, 241; Clark 2014,
198; Santangelo 2016, 54. Aulus Gellius (Noctes Atticae 16.10.9-14) brengt op basis van wat “sommigen”
zeggen Marius’ legerhervormingen in verband met de dreiging van de Cimbri. Zie tevens Sallustius,
Bellum Iugurthinum 86.2; Pseudo-Quintilianus, Declamationes XIX maiores 3.5. Hoewel Gellius een verband met de oorlog tegen Iugurtha meer aannemelijk acht impliceert de passage dat sommige oudere,
pro-Mariaanse bronnen stelden dat de dreiging van de Cimbri hieraan ten grondslag lag. Zie verder
1
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in de nasleep van de Romeinse zege bij Vercellae ontstond over de vraag wie van de
beide veldheren zich nu eigenlijk de overwinning op de Cimbri en Teutones mocht
toe-eigenen – een uiterst relevante kwestie voor twee generaals die voor hun reputatie
mede afhankelijk waren van successen op het slagveld. Belangrijk is dan ook de vraag
op welke wijze Marius en Catulus getracht hebben de overwinningen tegen de Cimbri
en Teutones te verankeren in het Romeinse collectieve geheugen en in welke mate feit
en legende hierbij met elkaar verstrengeld zijn geraakt.

5.1 Marius en de politieke instrumentalisering van de Cimbri en Teutones
Het streven naar een seculiere vorm van onsterfelijkheid (zie voor deze terminologie
de inleiding 1.3) was Romeinse staatslieden in zijn algemeenheid niet vreemd. Zeker
voor een homo novus afkomstig uit een tamelijk bescheiden familie van provinciale
equites kon een aansprekend militair succes op een gevreesde tegenstander de opmaat
betekenen tot een succesvolle politieke carrière in Rome.2
De overwinning op Iugurtha was een belangrijke stap geweest in de politieke loopbaan van Marius. Het had hem in 108 v.C. zijn eerste consulaat opgeleverd en zijn
reputatie als generaal was voorlopig gevestigd. Desondanks was niet iedereen in
Rome het erover eens dat Marius de daadwerkelijke architect achter de zege in Numidia was geweest. Vooral Sulla lijkt zijn persoonlijke aandeel in de Afrikaanse strijd
nadrukkelijk te hebben aangedikt, wat volgens Plutarchus de ergernis van Marius
moet hebben gewekt.3 Nieuwe successen op het slagveld waren derhalve vereist en de
Germanen boden Marius een uitgelezen mogelijkheid om zijn militair machtsmonopolie te continueren en – niet onbelangrijk – te legitimeren.4 De rampzalige nederlaag
bij Arausio voedde immers de noodzaak om een ervaren generaal aan het hoofd van
de troepen te plaatsen en wie anders dan de overwinnaar van Iugurtha kon in staat
worden geacht om ook deze nieuwe dreiging af te zweren, zo oordeelde althans het
volk in Rome.5
Plutarchus suggereert dat het voorstel om Marius in 104 v.C. een tweede consulschap te gunnen niet zonder slag of stoot werd geaccepteerd, maar dat de kiesgerechtigden in de comitia centuriata weigerden om de kandidatuur van andere, qua afkomst
Callies 1971, 341; Evans 1994, 82 met n. 91 aldaar; Burns 2003, 68. Voor de legerhervormingen van Marius zie o.a. Gabba 1976, 13-15; Rich 1983, 287-231; Keppie 1998, 61-63; 69-70; De Blois 2000, 11-31; Matthew 2010.
2 Voor Marius’ afkomst en pre-senatoriale carrière zie Carney 1970, 8-14; Evans 1994, 26-50; 139-168;
Labitzke 2013, 17-46; Santangelo 2016, 4-25. Zijn gebrek aan roemruchte voorvaderen is het thema van
Marius’ toespraak bij Sallustius, Bellum Iugurthinum 85.29-30 met Evans 1994, 71-73; Flower 1996, 16-23;
McDonnell 2006, 273. Zie tevens Valerius Maximus 6.9.14. Fundamenteel voor de homo novus in de Romeinse politiek is Wiseman 1971. Voor virtus als centraal element in Marius’ publieke imago zie
McDonnell 2006, 271-292.
3 Plutarchus, Sulla 3.3; 4.1; Cagniart 1989, 144: “…Sulla (…) may have exaggerated his share in the final
victory in Numidia. Our sources insist on his vainglorious character and his boastful nature.”
4 Burns/Overbeck 1987, 3; Burns 2003, 68-69.
5 Velleius Paterculus 2.12.2-3; Plutarchus, Marius 11.1; Carney 1970, 31, n. 159. Zie tevens Linke 2012, 79;
Santangelo 2016, 41; 43-44. Evans 1994, 79 is wat gereserveerder ten aanzien van Marius’ kwaliteiten als
generaal. Zijn herverkiezing had hij te danken “…not so much because he was an exceptional general
but because (…) he had actually concluded a military venture successfully.”
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en rijkdom hogergeplaatste deelnemers aan de verkiezingen te accepteren.6 De magistraat die de verantwoordelijkheid droeg voor de verkiezingen, P. Rutilius Rufus, later
bepaald toch niet een vriend van Marius, had deze tamelijk onorthodoxe kandidatuurprocedure kunnen tegenhouden, maar verzuimde dit te doen, volgens Evans omdat
hij de eenheid onder de bevolking trachtte te bewaren die onder druk was komen te
staan door de dreiging van de Cimbrische invasie van het Italisch schiereiland. Derhalve stemde hij in met de benoeming van een gelouterde generaal.7 Het volk van
Rome verkoos onmiskenbaar ervaring boven afkomst en riep Marius voor de tweede
maal tot consul uit, ondanks zijn afwezigheid in Rome en zonder de minimale tussenpose van tien jaar tussen twee consulschappen – wat feitelijk onwettig was.8
De vijf aaneensluitende consulschappen tussen 104 en 100 v.C. en de triomftocht
die Marius werden toegekend lijken een indicatie dat de angst voor de furor Teutonicus
in Rome wezenlijk was, vooral in de periode onmiddellijk volgend op de nederlaag bij
Arausio en nadat de Cimbri waren opgedoken over de Alpen.9 Mogelijk is er naar aanleiding van deze slag een tumultus uitgeroepen.10 Antieke getuigenissen suggereren
daarnaast dat Marius veel in het werk heeft gesteld om deze angst verder aan te wakkeren, waarmee hij bewust de anti-Germaanse sentimenten lijkt te hebben beïnvloed.
Met betrekking tot zijn derde consulschap (103 v.C.) laat Plutarchus ons weten dat
er in Rome op het moment van de verkiezing grote wedijver bestond tussen verschillende geschikte kandidaten. Marius wist zich echter te verzekeren van de steun van
de beruchte volkstribuun L. Appuleius Saturninus, die middels vurige pleidooien het
volk wist te overreden om Marius zijn derde consulschap te gunnen – waarbij Saturninus vermoedelijk heeft geappelleerd aan de angst onder de Romeinse bevolking voor
de noordelijke barbaarse dreiging. Aanvankelijk veinsde Marius niet geïnteresseerd te
zijn in een nieuw consulaat, waarop Saturninus hem ‘beschuldigde’ van verraad jegens het vaderland wanneer hij het commando over het leger bleef weigeren in deze
tijd van groot gevaar – een schijnvoorstelling die zonder twijfel het resultaat was van
een behendige politieke alliantie.11 Saturninus, maar ook andere aanhangers van Marius in Rome, kunnen in navolging van de eerder besproken direct betrokken soldaten,
de indirect betrokken burgers, gewonde en verminkte soldaten en de veroorzakers van
geruchten een vijfde carrier group gevormd hebben. De individuen binnen deze groep
waren weliswaar niet persoonlijk getraumatiseerd door de militaire nederlagen tegen
de Cimbri en Teutones, maar om politieke steun te verkrijgen voor hun leider, die zich
in het recente verleden immers vooral had bewezen op het slagveld, transformeerden
zij in de dagen en maanden na Arausio deze horrendous event tot een collectief gedeeld
Plutarchus, Marius 11.1.
Evans 1994, 80. Eén van de tegenkandidaten van Marius was Catulus, die het jaar ervoor al een vergeefse gooi naar het consulaat had gedaan, waarvoor Cicero, Pro Plancio 5.12.
8 Livius, Periocha 67; Plutarchus, Marius 11.1; 12.1; Carney 1970, 31, n. 160; Evans 1994, 79-80 met n. 83
aldaar.
9 Zie bijv. Livius, Periocha 67: “Vanwege de angst voor de oorlogen tegen de Cimbri werd zijn consulschap verschillende malen verlengd.” Zie ook Bellen 1985, 38-39; McDonnell 2006, 266; Santangelo 2016,
45. Wells 1999, 48 wijst terecht op de tamelijk geringe afstand tussen het slagveld van Arausio en het
Italisch schiereiland.
10 Zie voor deze suggestie Kerremans 2016, 822-841.
11 Livius, Periocha 67; Plutarchus, Marius 14.7; Carney 1970, 34-36 met n. 172 en 175 aldaar; Christ 2003,
69-70; Santangelo 2016, 45-46.
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trauma. Hun belangrijkste doel was het kweken van bewustwording onder de bevolking van Rome dat het beteugelen van het barbaarse gevaar dat het rijk bedreigde niet
slechts een individuele, maar vooral een collectieve verantwoordelijkheid was. Wanneer het volk bereid was zijn verantwoordelijkheid te nemen, zo kan de boodschap
van het Mariaanse kamp geluid hebben, koos het voor de juiste man op de juiste plaats.
Het aanwakkeren van het vermeende gevaar van de Cimbri en Teutones kan daarbij
een effectief middel zijn geweest om Marius voor vier opeenvolgende periodes in het
consulaire zadel te houden.12
Saturninus’ hulp moet Marius meer dan welkom zijn geweest, want de eerste twee
jaar van zijn commando tegen de Cimbri en Teutones hadden nog maar weinig concrete resultaten opgeleverd. Het merendeel van de nobilitas was geen voorstander van
de ongeëvenaarde serie consulschappen die Marius ten deel was gevallen, ongeacht
Marius’ militaire capaciteiten – die buiten kijf stonden – en de aanhoudende barbaarse
dreiging. Aan het eind van het jaar 103 v.C., tijdens zijn derde consulaat, had Marius
nog altijd niet afgerekend met de vijand en verschillende leden van de aristocratie hadden voldoende reden om te twijfelen aan de effectiviteit van Marius’ militaire commando. Na de nederlaag bij Arausio was er voldoende reden geweest om Marius buitengewone volmachten te verlenen, maar na twee jaar zonder oorlog noch overwinning was de bereidheid hiertoe waarschijnlijk heel wat minder. Toen de Cimbri na hun
overwinning ook nog eens richting Spanje trokken en de Teutones zich bleven ophouden in Gallië leek het ergste gevaar geweken. In deze fase van de oorlog was iedere
invloedrijke politieke bondgenoot die de noodzaak van Marius’ bijzondere bevoegdheden onderschreef meer dan welkom. Hetzelfde kan gezegd worden van de retorische vaardigheden van Saturninus, die Marius’ gebrek aan aansprekende resultaten
konden maskeren.13
De antieke bronnen geven geen uitsluitsel over de wijze waarop Saturninus en anderen Marius’ zaak in Rome bepleit hebben, maar het is evident dat de generaal baat
had bij een barbaarse tegenstander die zoveel mogelijk angst inboezemde, of dat nu
was op basis van feiten dan wel geruchten. Het is misschien geen toeval dat ons juist
uit de periode van Marius’ omstreden herverkiezingen diverse voortekenen en profetieën zijn overgeleverd, die mogelijk waren verspreid om angst onder de bevolking te
zaaien en de continuering van Marius’ commando te af te dwingen; het is zeer wel
mogelijk dat Saturninus en diens aanhangers of andere Marius gunstig gezinde carrier
groups hier een hand in hebben gehad.14 In tijden van oorlog was de senaat eerder geneigd dergelijke voortekenen als officieel prodigium te bestempelen dan in vredestijd,
zodat pontifices, decemviri of haruspices met een passend antwoord konden komen op

Zie in dit kader Alexander 2004, 11: “A carrier group (…) can be national, pitting one’s own nation
against a putative enemy.”
13 Cagniart 1989, 146; Evans 1994, 85; Linke 2012, 80. Voor de relatie tussen Marius en Saturninus zie
Livius, Periocha 69; Plutarchus, Marius 29.1; Appianus, De bello civili 1.4.29; Florus 2.4.6; Evans 1994, 8486; 116-119. Voor de redenaarstalenten van Saturninus zie Cicero, Brutus 62.224. Zie voor politieke tussenpersonen in de volksvergadering in het republikeinse Rome Pina Polo 1996, 38-48.
14 Voor de aanname dat deze omina afkomstig zijn uit het pro-Mariaanse kamp pleit reeds Passerini
(1934, 24-31; 35-37). Zie tevens McDonnell 2006, 267. Volgens Linke (2012, 81) bezat Saturninus “…die
Fähigkeit zur Manipulation der öffentliche Meinung…”
12
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het naderende onheil, in de vorm van de juiste verzoeningsrites.15 Hierboven bespraken we reeds een groot aantal voortekenen die ten tijde van Marius de ronde deden,
waaraan waarschijnlijk vooral groot geloof werd gehecht vanwege de crisissituatie
waarin het Romeinse volk verkeerde (zie Hoofdstuk I 3.3.3.1).
Saturninus heeft mogelijk opnieuw een rol gespeeld in Marius’ vierde consulaat
(102 v.C.). Marius verkreeg het ambt wederom in absentia en zelfs voor het verstrijken
van zijn derde ambtsperiode, wat wellicht bewijst dat er in Rome ten tijde van de verkiezingen nog altijd in angst werd geleefd voor de barbaarse dreiging.16 Zoals hierboven uiteengezet was Marius tot aan dat moment nog niet in actie gekomen tegen de
Germaanse tegenstander, dus was er de facto weinig aanleiding om hem wederom de
hoogste magistratuur te verlenen. Misschien dat de berichten dat de Cimbri inmiddels
uit Spanje waren teruggekeerd een mogelijke verklaring vormen voor de haast om
Marius opnieuw tot consul te benoemen, aangezien hierdoor het Germanenprobleem
na twee ‘rustige’ jaren weer nadrukkelijk op de voorgrond trad.17
Het verloop van de gebeurtenissen die volgden speelde Marius verder in de kaart,
want niet lang na de overwinning bij Aquae Sextiae bereikte Rome een onheilstijding
van de kant van Catulus, Marius’ collega, die “Rome opnieuw, als een onweerswolk
bij klare hemel en kalm weer in een tweede storm van paniek (bracht).”18 Catulus, die
zich geconfronteerd zag met de oprukkende Cimbri, had besloten de bewaking van de
Alpenpassen op te geven en zich terug te trekken op de Noord-Italiaanse vlakte, waardoor de Germanen voorlopig vrij spel kregen. Ongeveer in dezelfde periode arriveerde
een delegatie uit Rome in het kamp van Marius die hem in absentia zijn vijfde consulschap aanbood.19 Een causaal verband tussen deze twee gebeurtenissen lijkt voor de
hand te liggen, want nu de Germanenmeute in de richting van Italië optrok moeten er
in Rome voldoende stemmen zijn opgegaan om Marius in zijn functie te behouden.20
Terwijl de Cimbri de Alpenhellingen afdaalden reisde Marius naar Rome, waar hij een
triomftocht kreeg aangeboden voor zijn overwinning op de Teutones. Deze weigerde
hij echter opzichtig, volgens Livius en Plutarchus omdat hij zijn soldaten die in Gallië
waren achtergebleven niet van dit eerbewijs wilde beroven of omdat hij het angstige
volk vertrouwen wilde schenken met het vooruitzicht dat hij de crisis zou bezweren
door ook de Cimbri te verslaan.21
Zelfs na zijn tweede en definitieve overwinning op de Germanen lijkt het aannemelijk dat Marius en zijn aanhangers het gevaar van de Cimbri en Teutones zijn blijven
benadrukken om de herinnering aan de prestaties van de veldheer in stand te houden.
Rosenberger 2003, 369. Rosenberger ontkent hier – m.i. ten onrechte – overigens een verband tussen
de hogere ‘voortekendichtheid’ in oorlogstijd en een grotere mate van radeloosheid op dergelijke momenten.
16
Livius, Periocha 67; Plutarchus, Marius 14.8; Carney 1970, 35-36; Linke 2012, 81. Later zou Marius Saturninus laten vallen. Zie voor de gewelddadige dood van Saturninus en de politieke achtergronden bij
deze periode Cicero, Pro Rabirio perduellionis 6.21; Appianus, De bello civili 1.4.32; Florus 2.4.6; Plutarchus,
Marius 30.3; Gruen 1966, 32-64; Badian 1984, 101-147; Vanderbroeck 1987, 108; appendix B, 230-231, nr.
21; Evans 1994, 126-127; Hammar 2015, 80-81.
17 Linke 2012, 81.
18 Plutarchus, Marius 23.1. Zie hiervoor tevens Hoofdstuk I 2.2.5.
19 Plutarchus, Marius 23.2; 22.3; Lewis 1974, 92.
20 Carney 1970, 37.
21 Livius, Periocha 68; Plutarchus, Marius 24.1; Carney 1970, 37-38 met n. 185 aldaar; Evans 1994, 88;
Lange 2016, 75-76.
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Als outsider binnen de Romeinse politiek bleek het voor Marius uitermate lastig om na
de beëindiging van zijn commando zijn positie aan de top te handhaven. De senaat,
die zijn rangen bij voorkeur gesloten hield voor buitenstaanders, bekeek hem met zekere afkeer en argwaan en trachtte hem zoveel mogelijk buiten de staatszaken te houden.22 De enige manier waarop Marius zich leek te kunnen onderscheiden was door
middel van oorlogvoering. En wanneer er geen strijd geleverd kon worden tegen een
nieuwe externe tegenstander was het minste wat hij kon doen de herinnering aan zijn
eerdere militaire successen levendig houden.23
De boodschap die het kamp van Marius uitzond zal analoog geweest zijn aan hetgeen de geschiedschrijver Florus in de tweede eeuw n.C. optekent, namelijk dat het er
somber voor Rome zou hebben uitgezien “als deze tijd niet het geluk had gehad Marius te bezitten.”24 Florus registreert eveneens dat er op de dag dat Marius de overwinning op de Cimbri behaalde twee jongemannen waren gesignaleerd die de praetor
voor de Tempel van Castor en Pollux een met lauweren versierd bericht overhandigden,
“waarna het gerucht (rumor) van een overwinning op de Cimbri zich door het
theater verspreidde. (…) Het was alsof Rome, hoog gelegen op haar heuvels, aanwezig was bij de slag, want het volk in de stad hief zijn gebruikelijke applaus aan
bij de gladiatorenspelen op het moment dat de Cimbri vielen op het slagveld.”25
Met het ten tonele voeren van de Dioscuren Castor en Pollux lijkt de overwinning van
Marius de goedkeuring van de goden te kunnen wegdragen en wordt deze bovendien
nadrukkelijk gekoppeld aan de historische traditie omtrent de Romeinse zeges bij het
Meer van Regillus (499 v.C.) en de Slag bij Pydna (168 v.C.), toen de goddelijke tweeling eveneens zou hebben opgetreden als de boodschappers van het overwinningsnieuws.26 Maar Marius’ daden werden niet slechts gekoppeld aan oudere memoria, het
verleden werd zelfs aangepast aan de grootsheid die Marius thans genoot: bij gebrek
aan illustere voorouders deed na verloop van tijd het verhaal de ronde dat reeds de
grote Scipio Aemilianus, onder wie Marius had gediend in Spanje ten tijde van de inname van Numantia (133 v.C.), de moed (
) en de mentaliteit had herkend in
de jonge Marius, waarin deze nadrukkelijk zou hebben afgeweken van andere jongemannen, die waren bedorven door een levensstijl van luxe en buitensporigheid.27
Op talrijke andere plaatsen in de antieke literatuur wordt Marius’ rol geaccentueerd
als de redder van de staat. Cicero heeft het ruim anderhalve eeuw eerder over de “goddelijke en uitzonderlijke dapperheid” van Marius, die na talrijke smartelijke nederlagen de redding was geweest voor Rome.28 In Pro Sestio heet Marius conservator patriae
Gruen 1974, 9-10.
Burns 2003, 66-69; Keaveney 2005, 36-37; Linke 2012, 74-75; Santangelo 2016, 54.
24 Florus 1.38.5.
25 Idem 1.38.20-21.
26 Cicero, De natura deorum 2.2.6; 3.11; Dionysius van Halicarnassus 6.13.1-4; Livius 2.20.12; Ovidius,
Fasti 1.705-709; Florus 1.11.4. (Meer van Regillus); Cicero, De natura deorum 2.2.6; Valerius Maximus
1.8.1c; Plinius, Naturalis historia 7.86; Florus 1.28.15 (Pydna). Zie tevens Hölkeskamp 2001, 115-116; Walter 2004, 146-147 met n. 74 aldaar; Hölkeskamp 2010, 486-487; 2016, 198; 200.
27 Plutarchus, Marius 3.2; Santangelo 2016, 8.
28 Cicero, De provinciis consularibus 13.32.
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en conservator imperii,29 daar waar Livius spreekt van een conservator rei publicae.30 In
een passage bij Valerius Maximus laat deze Q. Scaevola, een tegenstander van Sulla,
over Marius opmerken dat de generaal “Rome en Italië had gered.”31 De tweedeeeuwse geschiedschrijver Appianus schrijft over de nederlaag bij Arausio:
“Deze ramp veroorzaakte grote angst (
) voor de Kelten in geheel Italië,
tot aan het moment dat Caius Marius, die reeds overwinningen had behaald op
de Numidiërs en de Mauretaniërs, werd gekozen tot legeraanvoerder en de Cimbri versloeg in een bloedige strijd ”32
Dergelijke post hoc loftuitingen lijken geïnterpreteerd te kunnen worden als het resultaat van contemporaine pro-Mariaanse propaganda en beeldvorming die ook op korte
termijn reeds hun effect moeten hebben gehad.
Nadat Marius’ eigen soldaten hun generaal na de slag bij Aquae Sextiae tijdens een
overwinningsfeest reeds met een laurierkrans hadden getooid33 bedeelde het volk van
Rome hem na Vercellae de eretitel “derde stichter van Rome” toe, “omdat hij dit gevaar had afgewend dat niet minder was dan de Gallische inval.”34 Maar ook diverse
andere eerbewijzen vielen hem ten deel. Bij Cicero lezen we dat hem een supplicatio
werd vergund, een dankfeest aan de goden voor het behalen van een belangrijke overwinning, en in een uittreksel van het werk van Livius dat Marius eensgezind werd
geëerd door de hele staat (totius civitatis consensu).35 Wanneer de Romeinen feestvierden, zo zet Plutarchus uiteen, brachten zij thuis ceremoniële voedseloffers en plengoffers van wijn aan de goden, maar nu ook aan Marius – een vorm van persoonsverering
waarvan ook Valerius Maximus gewag maakt.36 De laatste suggereert overigens dat
de roem Marius na verloop van tijd naar het hoofd gestegen moet zijn, aangezien hij
zich begon te gedragen als neos Dionysos. Volgens Maximus dronk Marius na zijn overwinning op de Cimbri alleen nog maar uit een cantharus, het attribuut van de wijngod.37
Het uitbundige eerbetoon dat Marius ten beurt viel lijkt de hevige angst te reflecteren die Rome bijna een decennium lang stevig in zijn greep had gehouden en waarvan
Cicero, Pro Sestio 16.37 (conservator patriae); 54.116 (conservator imperii). Zie hiervoor Weinstock 1971,
150; 165; Alföldy 1978, 60-61.
30 Livius, Periocha 68.
31 Valerius Maximus 3.8.5.
32 Appianus, Illyrica 10.1.4.
33 Plutarchus, Marius 22.3; Alföldy 1978, 60.
34 Plutarchus, Marius 27.5; Callies 1971, 342; Weinstock 1971, 177-178; Alföldy 1978, 29; Bellen 1985, 39;
Spannagel 2003, 327; Santangelo 2016, 54.
35 Voor de supplicatio zie Cicero, De provinciis consularibus 11.26; Grillo, ed. 2015, 20; voor Marius’ verering door de staat Livius, Periocha 68; Alföldy 1978, 60.
36 Plutarchus, Marius 27.5; Valerius Maximus 8.15.7: “tijdens het tafelritueel bracht men plengoffers aan
hem, net zoals aan de goden (tamquam dis immortalibus apud sacra mensae suae libaverit);” Classen 1963,
327-329; Carney 1970, 39 met n. 190 aldaar; Callies 1971, 342; Weinstock 1971, 295; Alföldy 1978, 29 met
n. 54-55; aldaar; 134; Bellen 1985, 39 met n. 155 aldaar; Evans 1994, 89; Flower 2006a, 88-89; 2010, 107;
170; Santangelo 2016, 54-55.
37 Valerius Maximus 3.6.6. Zie hiervoor tevens Plinius, Naturalis historia 33.150; Plutarchus, De cohibenda
ira 13.461E; Weinstock 1957, 224; Hölscher 1967, 141; Carney 1970, 39, n. 190; Rawson 1974, 205; Gruen
1993, 268-269.
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Marius geheel Italië uiteindelijk had verlost.38 Tevens kunnen we er de weerspiegeling
in zien van de gerezen sociale verschillen in Rome aan het eind van de tweede eeuw
v.C. en het verwijt dat het volk van Rome de oude senatoriale elite maakte dat zij er
niet in was geslaagd de Germaanse crisis op adequate wijze het hoofd te bieden: rampen leggen immers niet zelden het falen van het heersende politieke systeem bloot.39
In de ogen van het volk rezen Marius’ prestaties duidelijk ver uit boven die van republikeinse generaals uit hetzelfde tijdgewricht.40

5.2 Marius versus Catulus
Er is nog een tweede voor de hand liggende reden waarom Marius de herinnering aan
zijn overwinningen op de Cimbri en Teutones levend trachtte te houden. Al direct na
afloop van de slag bij Vercellae (101 v.C.), waarbij de Cimbri definitief werden verslagen, zouden Marius en Catulus, Marius’ collega-consul in 102 v.C., ruzie hebben gekregen over de vraag wie van hen beiden de overwinning mocht claimen. Catulus beweerde dat de overwinning feitelijk door hem en zijn manschappen was behaald, wat
hij afleidde uit het feit dat de Cimbrische oorlogsbuit aan hem was toegewezen, terwijl
Marius zich tevreden had moeten stellen met de privébezittingen van de Cimbri.41 Dit
was een serieuze aanklacht, aangezien het voor een Romeinse generaal van belang was
te weten dat hij de onvervalste nummer één was – met daaraan mogelijk gekoppeld
de ultieme beloning op het moment dat hij zijn triomfwagen mocht beklimmen om
zijn offer te brengen aan Jupiter Optimus Maximus.42
Catulus’ soldaten zouden hebben gewezen op de speren die de barbaarse vijand
hadden doorboord, waar op de schachten de naam van hún aanvoerder was aangebracht. Er moest volgens Plutarchus een gezantschap uit de stad Parma aan te pas komen om te bepalen dat Marius de eer kreeg toegewezen, vanwege zijn eerdere overwinningen en het feit dat hij hoger in rang stond dan Catulus.43 Dit soort interventies
wordt wel meer geattesteerd voor wat betreft de republikeinse periode, wat niet opmerkelijk is in een maatschappij waarin persoonlijke eer en glorie een prominente rol
speelde. Er bestond zelfs een officiële procedure, sponsione provocare genaamd, waarbij
een meningsverschil – bijvoorbeeld over de vraag wie nu eigenlijk een overwinning

Callies 1971, 342.
Toner 2013a, 111.
40 Carney 1970, 39, n. 191; Flower 2010, 170.
41 Plutarchus, Marius 27.4.
42 Wiseman 1985, 4; Santangelo 2016, 53-54. De toenemende rivaliteit tussen Marius en Catulus wordt
helder in kaart gebracht in Epstein 1987, 53; Flower 2014a, 33-35. Voor de Cimbrische buit zie Östenberg
2009, 41.
43 Plutarchus, Marius 27.4-5 en verder Cicero, Tusculanae disputationes 5.19.56; Livius, Periocha 68; Valerius Maximus 9.12.4; Juvenalis, Satirae 8.253; Trzaska-Richter 1991, 75-76; Lange 2016, 58; 76. Opvallend
is dat Catulus er na Vercellae in was geslaagd zich de meeste buit toe te eigenen, te weten de wapens,
veldtekens en trompetten, waarvoor Plutarchus, Marius 26.6 met Flower 2006a, 304-305, n. 6 aldaar;
Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.2.2.
38
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had behaald – werd voorgelegd aan een disceptator (scheidsrechter), het bewijs voor de
grote onderlinge na-ijver in de hoogste Romeinse politieke kringen.44
Dat Marius er uiteindelijk voor koos de triomftocht tezamen met Catulus te houden
was volgens Plutarchus niet zozeer een verzoenende handreiking van een gematigd
karakter, maar werd vooral ingegeven door de angst dat de troepen van Catulus de
triomftocht zouden kunnen verstoren.45 Marius’ rivaal Sulla zou de anti-Mariaanse
stemming in een later stadium verder aanwakkeren door te beweren dat Marius gedurende de slag bij Vercellae vurig had gehoopt dat zijn manschappen, die op de flanken stonden gepositioneerd, de strijd tegen de Cimbri zouden beslechten en dat Catulus, opgesteld in het centrum van de slagorde, nauwelijks een aandeel zou hebben in
de strijd. Uiteindelijk werd deze pejoratieve gedachte vereeuwigd in Sulla’s memoires
– vermoedelijk getiteld L. Cornelii Sullae commentarii rerum gestarum – die de dictator
vlak voor zijn dood in 78 v.C. publiceerde.46
Ook ging het verhaal de ronde dat Catulus dankzij de hulp van Sulla succesvoller
zou zijn geweest in het bevoorraden van zijn troepen dan Marius, zodat de soldaten
van Marius aangewezen waren op het voedsel van hun strijdmakkers, wat Marius hevig zou hebben gefrustreerd.47 Aan te nemen valt dat Sulla zijn lastercampagne reeds
begonnen moet zijn tijdens Marius’ leven. Voor Marius was het derhalve zaak deze
hem ongunstig gezinde berichtgeving te pareren met een overlevering die hem in een
gunstiger daglicht plaatste.
Na zijn vijfde consulschap “verlangde (Marius) al naar het zesde, zoals niemand
naar een eerste consulaat zou streven,” aldus Plutarchus.48 Om dit doel te bereiken
probeerde Marius het volk te paaien met attenties, om het op deze wijze gunstig te
stemmen, zo klinkt het kritisch bij de biograaf.49 Marius kon zich vanwege zijn relatief
bescheiden afkomst niet in de lijn plaatsen van een aanzienlijke gens, wier dignitas zich
door de prestaties van haar leden in de loop van vele generaties had genesteld in het
Zie bijv. Cicero, De officiis 3.19.77; Valerius Maximus 2.8.2; Aulus Gellius 14.2.26; Wiseman 1985, 4;
Toner 2013a, 143. Voor na-ijver in de Romeinse politiek zie Wiseman 1985, 3-19; Epstein 1987; Hölkeskamp 1995, 23-24; Kolb 1995, 243-249; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-46; Stevenson 2015, 18-24; voor
sponsione provocare zie Crook 1976, 132-138; Wiseman 1985, 4; Santangelo 2016, 53-54.
45 Plutarchus, Marius 27.6; Santangelo 2016, 55.
46 Plutarchus, Marius 25.5; Sulla 4.3; 6.5; HRR I 195-204. Zie voor deze memoires eveneens Adcock 1956,
18; Lewis 1991, 509-519; Evans 1994, 88-89; Grant 1995, 64; Christ 2003, 68; Scholz 2003, 172-195; Keaveney 2005, 168-169, 173-174, 180-181; Smith 2009, 65-85; Riggsby 2007, 270; Scholz/Walter 2013, 80-135;
Flower 2014a, 27-40. Voor de oorsprong van het conflict tussen Marius en Sulla zie Cagniart 1989, 139149.
47 Plutarchus, Sulla 4.3; Lewis 1974, 92-93; Keaveney 2005, 27. Ook de overwinning op Iugurtha was
destijds door Sulla opgeëist. Zie hiervoor Plutarchus, Marius 10.2-5; Sulla 3.2-3; Stein-Hölkeskamp 2016,
225. Sulla zou zelfs een ring hebben laten vervaardigen waarop te zien was dat Iugurtha aan hem werd
overhandigd en die gebruikt hebben als zijn zegel – dit tot grote ergernis van Marius. Zie hiervoor Valerius Maximus 8.14.4; Plinius, Naturalis historia 37.9; Plutarchus, Marius 10.6; Sulla 3.4. Ook stond er op
het Capitool een overwinningsmonument dat Sulla’s overwinning herdacht, waarvoor Plutarchus, Marius 32.2; Sulla 6.1-2; RRC I 426.1; Ramage 1991, 111-115; Behr 1993, 114-121; Sehlmeyer 1999, 194-197;
MacKay 2000, 162-168; Rutledge 2012, 151-152; Stein-Hölkeskamp 2016, 224-229. Resten van dit monument behoren tot de collectie van Museo della Centrale Montemartini in Rome (inv. nr. M.C. 2749-2752;
3517).
48 Plutarchus, Marius 28.1.
49 Ibidem. Vrgl. idem 45.7 en tevens Plutarchus, Lucullus 38.3. Zie ook Sallustius, Bellum Iugurthinum
64.5; Carney 1970, 40-41; Wardman 1974, 118-119; 183; Evans 1994, 13; Duff 1999, 101-130, m.n. 118-121;
Lamberton 2001, 73; Frazier 2014, 496; Santangelo 2016, 57.
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culturele geheugen van de Romeinse samenleving – een omstandigheid waarvan de
generaal zichzelf maar al te zeer bewust lijkt te zijn geweest.50 Bij een gebrek aan illustere voorvaderen kon een zekere creativiteit worden betracht, bijvoorbeeld door zich
zoals Cicero nadrukkelijk te verbinden aan illustere rolmodellen,51 of, zoals we zagen,
door invented traditions in het leven te roepen, zoals de genoemde anekdote waarin
Scipio Aemilianus de bijzondere eigenschappen van Marius had herkend.52 Binnen de
republikeinse elite werd aanzien hoofdzakelijk bepaald door de creatie van memoria en
rituelen van herinneren die toegankelijk dienden te zijn voor brede lagen van de bevolking. Deze toe-eigening van het verleden middels teksten, gebouwen, rituelen en
ceremonies was van groot belang voor het zelfimago van de republikeinse nobiles,
maar dit gold in nog hevigere mate voor een homo novus.53 In de praktijk hadden zowel
Marius als Catulus er baat bij dat de overwinning op de Cimbri voor nu en in de toekomst werd gezien als hun persoonlijke overwinning. Daarbij was het voor beiden van
belang dat het imago van de verslagen tegenstander niet erodeerde, aangezien dat hun
zege minder betekenisvol zou maken. In dat kader kunnen we Marius en Catulus beschouwen als een zesde carrier group, die de bevolking van Rome middels diverse memory sanctions trachtte te overtuigen dat zij Italië van de ondergang hadden behoed.

5.3 Marius, media en memory sanctions
Voor Marius was het zaak zijn verdiensten voor de res publica op eigen wijze vorm te
geven en zodoende zelf zijn memoria te creëren.54 Hiertoe heeft hij zoals vele leden van
de Romeinse nobilitas voor en na hem gebruik gemaakt van diverse memory sanctions.
Na zijn zege op Iugurtha had Marius al eens nadrukkelijk de aandacht op zich gevestigd door in de senaat te verschijnen in de triumphalis vestis, de dracht van een triomfator, wat overigens nogal wrevel had gewekt onder de verzamelde senatoren.55 De
vraag is welke vorm van herinneren Marius en zijn aanhangers na de overwinningen
op de Cimbri en Teutones hebben aangewend om een beeld van het verleden te construeren dat door hen geschikt werd geacht om te conserveren voor het nageslacht.
In haar studie naar de triomftocht in de Romeinse Republiek bespreekt Itgenshorst
dertien manieren waarop een Romeinse triomfator de herinnering aan zijn zegepraal
kon conserveren: de organisatie van overwinningsspelen, het aan de goden wijden van
Wiseman (1971, 2) formuleert dit bijzonder helder: “A patrician would have a series of ancestral images going back to the days of the kings, but a man whose great-grandfather had been one of the first
plebeian magistrates would still be proud to be ‘known’ by his handful of imagines as the superior of a
man with none.” In Plutarchus, Marius 9.2-3 laat de biograaf Marius juist pronken met zijn gebrek aan
illustere voorouders. Zie voor het ontbreken van antecedenten van Marius in de senaat tevens Evans
1994, 22-23. Zie tevens Itgenshorst 2005, 144; De Haan 2012, 102.
51 Van der Blom 2010.
52 Plutarchus, Marius 3.2.
53 Flower 2009, 65-66. Zie voor de relatie tussen politieke macht en publieke ceremonies Sumi 2005.
54 Bellen 1985, 39. Walter 2004, 84-130 en Itgenshorst 2005, 89-189 bespreken diverse media die de Romeinse aristocratie hanteerde om haar eigen memoria te creëren.
55 Zie hiervoor Sallusius, Bellum Iugurthinum 114.4; Livius, Periocha 67; Valerius Maximus 1.7.5; Plinius,
Naturalis historia 33.12; Plutarchus, Marius 12.5; Cassius Dio 48.4.5; ILS 59; Hölscher 1967, 140-141; Künzl
1988, 90; Duff 1999, 125-126; Itgenshorst 2005, 109; Sumi 2005, 34; Beard 2007, 228; 273; Lange 2016, 7475.
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de oorlogsbuit, het stichten van steden in het land van de overwonnenen, de bouw van
heiligdommen, de bouw van overwinningsmonumenten, de oprichting van standbeelden, de uitgave van overwinningsmunten, het aannemen van een cognomen, de opvoering van toneelstukken, de omvorming van een deel van het overwinningsritueel tot
een wederkerend eerbewijs, het vieren van een tweede triomf op de dag waarop hij
zijn eerste triomftocht hield, het houden (en laten archiveren) van een redevoering de
triumpho suo en tot slot de herinnering aan de verdiensten van gestorven familieleden
tijdens begrafenisrituelen.56 Ten minste acht daarvan zijn door Marius of door diens
aanhangers op de door Itgenshorst beschreven wijze in de praktijk gebracht, zoals uit
de volgende sectie zal blijken, terwijl Marius daarnaast ook nog een aantal niet door
haar genoemde memory sanctions heeft doorgevoerd. Wat betreft het anti-Mariaanse
kamp: Lutatius Catulus heeft zich van tenminste vijf van de door Itgenshorst genoemde manieren bediend om zijn aandeel in de oorlog tegen de Cimbri te benadrukken.
5.3.1 Literaire herinneringen
Hoewel we geen ooggetuigenverslagen bezitten uit de tijd van Marius en alles wat we
weten over de Cimbri en Teutones op zijn vroegst enkele decennia na de betreffende
gebeurtenissen is opgeschreven, lijkt het aannemelijk dat de overlevering van de opmars en ondergang van de Germanen haar voornaamste wortels had in literaire kringen rondom de drie zegevierende generaals.57 Evans suggereert op basis van Cicero,
Pro Archia 3.5 dat Marius persoonlijke aantekeningen heeft bijgehouden met betrekking tot zijn carrière. In deze passage merkt Cicero echter slechts op dat de uit Antiochië afkomstige dichter Aulus Licinius Archias (circa 120-61 v.C.) in 102 v.C. in Rome
arriveerde – dus rond het tijdstip van de slag bij Vercellae – tijdens het consulaat van
Marius en Catulus (Romam venit Mario consule et Catulo). Dit waren volgens Cicero
“...twee mannen waarvan de één daden had verricht die zich leenden om groots over
te schrijven en de ander daden die hem een studiethema zouden kunnen bieden en
een gewaardeerd publiek (quorum alter res ad scribendum maximas, alter quum res gestas
tum etiam studium atque aures adhibere posset).”58 Van persoonlijke aantekeningen van
Marius lijkt dus geen sprake, maar het is duidelijk dat Archias zich door de daden van
de generaal heeft laten inspireren: als jongeman componeerde hij een lofdicht over de
Cimbrische oorlog, “dat de persoonlijke goedkeuring kon wegdragen van de grote
Caius Marius, hoewel van deze werd gezegd dat hij doorgaans ongevoelig was voor
zulke verfijndheden (Nam et Cimbricas res adolescens attigit et ipsi illi C. Mario, qui durior
ad haec studia videbatur, iucundus fuit),” zo noteert Cicero een halve eeuw later.59 Ook L.

Itgenshorst 2005, 89-189.
Burns 2003, 67.
58 Evans 1994, 7: “Cicero (Arch. 5,19-20) certainly implies that Marius had kept some records of his career,
in which lay the potential for expansion into a fullscale history (…). (Marius) may well have been keen
to leave behind him a suitable dignified account of his victories in which his various actions, over many
years, might be justified.”
59 Cicero, Pro Archia 9.19; Badian 1957, 336; Evans 1994, 8, n. 27; Lintott 2008, 153. Voor Archias zie Selzer
1996, 989. Zijn komst naar Rome wordt beschreven door Cicero, Pro Archia 3.5; voor zijn goede relatie
met Catulus zie 3.6.
56
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Plotius Gallus kan een auteur geweest zijn die zich positief over Marius heeft uitgelaten. In ieder geval voelde Marius zich nauw verbonden met de schrijver en retoricus,
“wiens genialiteit hij geschikt achtte om zijn wapenfeiten te vereeuwigen (Itaque ille
Marius item eximie L. Plotium dilexit, cuius ingenio putabat ea, quae gesserat, posse celebrari).”60 De anekdote bij Velleius Paterculus en Valerius Maximus over de Cimbrische
staatsslaaf die Marius uit respect of ontzag in de gelegenheid stelde te ontsnappen (zie
Hoofdstuk I 1.2.4) lijkt eveneens op een pro-Mariaanse traditie gebaseerd te zijn. In dat
licht bezien is het mogelijk dat de verhalen omtrent de verbanning van Q. Servilius
Caepio, één van de twee verliezende generaals bij Arausio, vooral zijn overgeleverd
omdat Caepio een tegenstander was van Marius en zijn aanklager, de volkstribuun
Caius Norbanus, als aanhanger van L. Appuleius Saturninus eveneens binnen het proMariaanse kamp geplaats kan worden.61
Het pro-Mariaanse kamp diende tegenwicht te bieden aan de negatieve beeldvorming omtrent de persoon Marius, verspreid vanuit (literaire) kringen rondom Catulus
en Sulla en andere Marius minder welgezinde politici als M. Aemilius Scaurus en P.
Rutilius Rufus, die met hun persoonlijke memoires aan de basis stonden van een sterke
anti-Mariaanse teneur.62 Het is hierbij wel de vraag wat de impact van deze literaire
werken is geweest op de langetermijnbeeldvorming bij het grote publiek en de vorming van persistente collectieve herinneringen aan Marius’ optreden, gelet op het geringe percentage van de bevolking dat kon lezen en de waarschijnlijk niet al te grote
omloop en reikwijdte die antieke geschriften hadden.63 Hoewel de mate van geletterdheid in het Romeinse Rijk waarschijnlijk sterk per regio kon variëren schat Harris het
gemiddelde percentage mensen dat kon lezen en schrijven zoals gezegd rond de tien
procent in de periode vóór 100 v.C.64 Walter schat daarnaast dat de omlooptijd van
prozageschriften niet veel langer dan twee generaties geweest kan zijn. 65 Van Cicero
weten we dat de autobiografie van Catulus in zijn tijd nog maar weinig bekend was,
ondanks het feit dat het volgens de redenaar een alleszins lezenswaardig werkje moet

Cicero, Pro Archia 9.19; Pina Polo 1996, 67-68; 77; 80. Zie voor Plotius tevens Schmidt 2000, 1155.
Woolf 2011a, 74. Voor de anekdote over de Cimbrische staatsslaaf zie Hoofdstuk I 1.2. Voor de overlevering omtrent de verbanning van Caepio zie Kelly 2006, 173-174, nr. 17. Caepio onderging zijn lot
overigens niet alleen vanwege de nederlaag tegen de Cimbri en Teutones, maar ook omdat hij ervan
werd beschuldigd het goud van Tolosa achterover te hebben gedrukt (zie Hoofdstuk I 1.1.3). Zie voor
de politieke situatie in Rome rond deze periode Gruen 1966, 32-64; 1968, m.n. 161-165. Voor Norbanus
zie Gruen 1968, 195-196; Badian 1983, 156-171; Alexander 1990, 44-45, nr. 86; Elvers 2000, 1000-1001;
MRR 3.149.
62 Evans 1994, 6. Toespelingen op Marius’ talrijke vijanden zijn te vinden in Cicero, De provinciis consularibus 8.19; Pro Sulla 23; Livius, Periocha 68; voor negatieve geluiden afkomstig uit de anti-Mariaanse
traditie zie Sallustius, Bellum Iugurthinum 64.5; 92.2; Diodorus Siculus 35.38; Plutarchus, Marius 10.5-6;
26.3; 32.2; Carney 1970, 3; McDonnell 2006, 268-270; Schettino 2014, 428. Voor de fragmenten van het
werk van Scaurus, Catulus en Sulla zie Scholz/Walter 2013, resp. 49-58; 71-79; 80-135 en voor Rufus
FRH 13, 103-108 (F1-7); Scholz/Walter 2013, 59-70.
63 Adcock 1956, 21; Kenney 1983a, 10; 14-15; Evans 1994, 8. Zie voor het antieke lezerspubliek van historische werken Marincola 2009, 11-23, voor de productie en verspreiding van boeken Kenney 1983a, 1522, m.n. 22; White 2009, 268-287; Winsbury 2009. Voor het beeld van Marius in de antieke geschiedschrijving zie m.n. Werner 1995.
64 Harris 1989, 329.
65 Walter 2004, 49.
60
61

168

I 5 Memento Marium: de creatie van een collectieve herinnering

zijn geweest.66 Geschiedschrijving bleef in Rome feitelijk altijd een nevengeschikte discipline, weliswaar beoefend en gewaardeerd door de elite, maar nooit een volledig
substituut voor andere, breder toegankelijke vormen van herdenken en herinneren.67
Ondanks deze limiteringen kozen steeds meer politici vanaf het eind van de tweede
eeuw v.C. ervoor om hun autobiografieën en memoires in omloop te brengen in plaats
van te wachten op de eulogie die tijdens hun begrafenis werd voorgedragen – waarschijnlijk een symptoom van het toenemende concurrentieklimaat in deze periode en
een stijgende behoefte om in tijden van aaneensluitende militaire nederlagen de eigen
successen zoveel mogelijk te benadrukken.68
5.3.2 Oral traditions rondom Marius
Gezien de beperkte reikwijdte en ‘houdbaarheidsduur’ van literaire werken en de ongeletterdheid van grote delen van de Romeinse bevolking vond de instandhouding
van collectieve herinneringen onder de gewone bevolking, de plebs, waarschijnlijk
overwegend plaats door oral en visual transmission.69 Bij de totstandkoming van een
positieve beeldvorming omtrent Marius mogen we dus zeker de invloed van mondelinge tradities en visuele media niet onderschatten. In Hoofdstuk I 4.2 en 4.3 bespraken
we reeds de rol van het leger bij de verspreiding en (re)activering van collectieve herinneringen. In het verlengde daarvan is het aannemelijk dat Marius positief gezinde
mondelinge overleveringen in belangrijke mate afkomstig waren uit de gelederen van
zijn eigen legioenen. De twee cohorten uit Camerinum (Camertium cohortes) die volgens verschillende antieke getuigenissen op het slagveld van Vercellae uit handen van
Marius het burgerrecht hadden ontvangen – volgens Valerius Maximus omdat zij de
aanvallen van de Cimbri buitengewoon dapper hadden weten te weerstaan – hebben
in hun directe omgeving mogelijk verhalen verspreid die de generaal in een positief
daglicht stelden en daarmee de basis gelegd voor pro-Mariaanse oral traditions.70 Inzicht in de invloed van soldaten en veteranen op de wijze waarop een veldheer herinnerd wordt verschaft Cicero in zijn redevoering Pro Murena, waarin de redenaar uiteenzet op welke wijze een generaal de blijvende loyaliteit en steun van zijn soldaten
in de wacht sleept:
“Dit soort woorden zijn van belang: ‘Hij redde mijn leven toen ik gewond was;
hij liet me delen in de buit; hij was onze leider toen we het kamp innamen en de
vijand aanvielen; hij verlangde nooit van een soldaat om meer ontberingen te
doorstaan dan hijzelf; hij had het geluk aan zijde maar was ook dapper.’ Hoe

Cicero, Brutus 35.132. Zie voor deze autobiografie Meier 1980, 268-269; Suerbaum 2002, nr. 172; Cornell 2009, 15; Flower 2010, 167-168; Smith 2013, 68; 74; Scholz/Walter 2013, 71-79; Flower 2014a, 27-40.
67 Flower 2009, 75; 2010, 40; Stein-Hölkeskamp 2016, 215-216.
68 Flower 2010, 167; Scholz/Walter 2013, 30; Flower 2014a, 27-40. Hölkeskamp (1995, m.n. 23-24) onderstreept tevens het belang van openbare redevoeringen als wapen binnen de Romeinse cultuur van politieke na-ijver.
69 Miles 2000, 52-56. Zie tevens Wiseman 1994b, 23-32; Horstfall 2003, 25-26; 96-97.
70 Zie voor de verlening van dit burgerrecht Cicero, Pro Balbo 20.46; Valerius Maximus 5.2.9; Plutarchus,
Marius 28.2; Moralia 202C-D; Sherwin-White 1973, 294; Keaveney 1987, 77; Evans 2013, 152.
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belangrijk denk je dat dit is voor het winnen van een reputatie onder de mannen
en het verkrijgen van hun steun?”71
Eenzelfde vorm van loyaliteit jegens Marius mag verondersteld worden onder de inwoners van Arpinum, de stad in de nabijheid waarvan de generaal in 157 v.C. was
geboren. De inwoners moeten jaren later nog altijd een zekere trots hebben gevoeld
voor hun roemruchte telg, zoals wederom wordt weerspiegeld in het werk van Cicero
– eveneens afkomstig uit Arpinum.72
Ook buiten Italië woonachtige gemeenschappen konden een bijzondere relatie met
Marius opbouwen, zoals het geval kan zijn geweest met de inwoners van Thuburnica,
het moderne Sidi Ali Belkacem in Tunesië. In een inscriptie uit deze stad wordt C.
Marius opgevoerd als “de stichter van de kolonie (conditor coloniae),” een bewering die
overigens geenszins berust op een historisch feit: de status van colonia verkreeg de stad
vermoedelijk pas in de augusteïsche tijd. Hooguit heeft Marius een groep van zijn veteranen stukken grond geschonken in de nabijheid van het latere Thurburnica.73 Desalniettemin lijkt de inscriptie enige inkijk te geven in de invloed van Marius op de
constructie van collectieve herinneringen buiten het Italisch schiereiland. Het is evident dat de bewoners van Thurburnica hun status hebben willen verhogen door de
stichting van hun stad in verband te brengen met de roemruchte generaal, waarbij lokale collectieve herinneringen van Mariaanse veteranen een belangrijke inspirerende
rol kunnen hebben gespeeld. Hoewel de locatie van de stad in het huidige Tunesië
impliceert dat haar oorsprong vooral geworteld was binnen de context van de Romeinse oorlog tegen Iugurtha is het niet uitgesloten dat ook Marius’ overige militaire
prestaties bekende verhalen waren binnen deze Noord-Afrikaanse gemeenschap.
De auteur van de ten onrechte aan Caesar toegeschreven De bello Africo benadrukt
de bijzondere relatie tussen sommige Noord-Afrikaanse gemeenschappen met Marius,
in een passage die tevens illustratief is voor de duurzaamheid van Marius’ herinnering. Toen Caesar in 46 v.C. in Afrika vocht tegen Metellus Scipio kozen deserterende
Gaetuliërs zijn kant, “omdat zijzelf en hun voorouders welwillend waren behandeld
door C. Marius en hoorden dat Caesar familie van hem was.”74 Verderop lezen we dat
Marius de “vaders (patres)” van de meest nobele onder de cavaleristen van de Gaetuliërs die onder hem hadden gediend had beloond met boerderijen en land. Toen een
kleine duizend van hun zonen voorafgaand aan de Slag bij Thapsus (46 v.C.) waren
gedeserteerd kozen ook zij het kamp van Caesar als hun bestemming.75
Een denarius uit 71 v.C., geslagen door Manius Aquillius, is aannemelijk visueel bewijs voor het bestaan van pro-Mariaanse tradities in Rome. De voorzijde van de munt
toont een gehelmde buste van Virtus, mogelijk een verwijzing naar de tempel van Honos et Virtus die Marius had laten bouwen naar aanleiding van zijn overwinningen
tegen de Cimbri en Teutones (zie paragraaf 5.3.5). Een oudere bloedverwant van deze
Cicero, Pro Murena 38.
Deze streekgebonden trots en de persistentie ervan wordt duidelijk vertolkt in diens Pro Plancio: 3.84.9; voor Marius zie 8.20; 10.26; 21.51; 25.61; 30; 36.88 Zie tevens Smith 1966, 13-14.
73 AE 1951, 81; Johnston 2017, 228 met n. 153-154 aldaar. Voor de implementatie van het Romeinse verleden in de collectieve herinneringen van lokale gemeenschappen zie Johnston 2017, 190-230, m.n. 225229.
74 [Caesar], De bello Africo 32.3.
75 Idem 56.3; Sumi 2005, 44.
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Manius Aquillius, mogelijk diens grootvader en luisterend naar dezelfde naam, had
als legaat onder Marius gediend in de oorlog tegen de Cimbri en was medeconsul tezamen met Marius in 101 v.C., in welke hoedanigheid hij verantwoordelijk was voor
het neerslaan van een slavenopstand op Sicilië in deze periode, waarop de keerzijde
van de munt betrekking heeft.76 Niet veel later werd Aquillius aangeklaagd voor afpersing, maar vanwege zijn getoonde dapperheid in de strijd werd hij hiervoor mede
op voorspraak van Marius vrijgesproken.77 Weinstock heeft gesuggereerd dat de jongere Aquillius met het slaan van de munt de betrokkenheid van zijn familielid bij de
bouw van Marius’ tempel van Honos et Virtus heeft willen benadrukken, maar het is
eveneens mogelijk dat de jongere Aquillius slechts de nadruk heeft willen vestigen op
de goede relatie tussen zijn familie en de grote Marius, die in de decennia volgend op
zijn dood in 86 v.C. nog altijd mateloos populair was in Rome.78 Deze populariteit was
mede te danken aan de inspanningen van Julius Caesar, die in 68 v.C. na het uitspreken van de begrafenisrede voor Julia, de weduwe van Marius, beeltenissen van Marius
in haar begrafenisstoet had laten meevoeren. Drie jaar later liet Caesar de door Sulla
neergehaalde eremonumenten van Marius herstellen, wat hem op veel bijval van het
Romeinse volk kwam te staan (zie paragraaf 5.3.5).79
5.3.3 De triomftocht van Marius
De triomftocht die Marius in 101 v.C. werd vergund was een ander invloedrijk medium om een grote volksmassa te confronteren met zijn heldendaden. Hoewel de antieke bronnen niet echt spraakzaam zijn ging het zonder twijfel om een visueel spektakelstuk met een hoge amusementswaarde, dat derhalve een grotere inwerking op
het Romeinse collectieve geheugen zal hebben gehad dan de pro- en anti-Mariaanse
geschriften.80 De echo hiervan vinden we bij geschiedschrijvers als Florus en Plutarchus, die de optocht memoreren.81 In de overwinningsstoet liep ook Teutoboduus mee,
de gevangengenomen vorst van de Teutones. Deze uit de kluiten gewassen Germanenleider werd later herinnerd als een spektakelstuk, “...want als man van buitengewone afmetingen torende hij ver boven de trofeeën van zijn nederlaag uit.”82 Daarmee
lijkt Teutoboduus de ideale verzinnebeelding te zijn voor de kracht van de noordelijke
Voor de oudere Aquillius zie Diodorus Siculus 36,10; Plutarchus, Marius 14.7; Elvers 1996b, 936-937;
voor de jongere Elvers 1996c, 937. Voor de betreffende munt zie RRC I 401 = BMCRR I 3364-3369 =
Sydenham 1952, nr. 798 = Albert 2003, 161, nr. 1303.
77 Cicero, 2.46.194-47.196.
78 Weinstock 1971, 231-232. Zie tevens Holliday 2002, 116; Clark 2007, 156-157. Morstein-Marx (2004,
110-111) onderstreept “the popular enthousiasm (111)” jegens de persoon Marius ten tijde van Caesars
wederoprichting van Marius’ zegemonumenten op het Capitool, een enthousiasme dat ook doorklinkt
in Cicero’s redevoering gehouden voor het volk in de jaren zestig en vijftig v.C.
79 Plutarchus, Caesar 5.2-5; Suetonius, Caesar 6.1 (rede voor Julia); Plutarchus, Caesar 6.1-2; Velleius Paterculus 2.43.4; Suetonius, Caesar 11.2 (monumenten Marius).
80 Reeds Polybius 6.15.8 beschouwt de Romeinse triomftocht als middel bij uitstek voor legeraanvoerders om hun burgers een levendig idee te geven van hun daden. Voor Romeinse triomftochten als herinneringsplaatsen zie Beard 2003, 21-43; 2007; Itgenshorst 2005, 180-188; Hölkeskamp 2006, 258-276.
81 Florus 1.38.10; Plutarchus, Marius 27.6; 44.5. Zie voor Marius’ triomftocht verder CIL I2 195
(XVIII=XXXIII) = ILS 59; CIL I2 177; Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.2.2; [Aurelius Victor], De viris
illustribus urbis Romae 67.2; Hiëronymus, Chronicon 1910, 26, p. 230 (ed. Fotheringham).
82 Florus 1.38.10; Östenberg 2009, 26; 131; 155. Voor krijgsgevangenen in Romeinse triomftochten zie
Östenberg 2009, 128-188.
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barbaren, door Marius persoonlijk aan banden gelegd. Om deze reden was de fysieke
aanwezigheid van de Germanenleider in Rome natuurlijk een vereiste.83 De aanwezigheid van gevangengenomen Cimbri en Teutones moet tezamen met de vele wapens
en andere buit van de barbaren die op last van Marius waren verzameld om getoond
te worden in zijn triomftocht de toeschouwers een levendige impressie hebben gegeven van het militaire potentieel van beide overwonnen volkeren – maar tevens van die
van Rome – wat een grote psychologische impact op het publiek kan hebben gehad.84
Ongetwijfeld maakten ook schilderingen van gevechtsscènes en andere memorabele
gebeurtenissen uit de oorlogen met de Germanen onderdeel uit van de triomfstoet, die
Marius’ imago van imperator optimus, maar tevens de barbaarse moed en slagkracht
van zijn tegenstander verder zullen hebben versterkt.85
Analoog aan dit visuele spektakelstuk vonden tevens kleinere overwinningsceremoniën plaats. Zo kreeg Cn. Petreius Atinas volgens Plinius een corona civilis uitgereikt
vanwege zijn betoonde moed tijdens de ontzetting van zijn legeronderdeel in 102 v.C.
(zie Hoofdstuk I 4.3.3.3) en – zo vond de encyclopedist in zijn bronnen – dezelfde man
bracht “...naast deze onderscheiding, terzijde gestaan door de consuls Marius en Catulus en gekleed in een toga met purperen zoom onder begeleiding van fluitspel een
offer (…) op een daartoe opgericht altaar.”86
Zoals Wiseman opmerkt was een triomftocht in de regel een eenmalige aangelegenheid, en de kwestie was: “how could the glory be made to last?“87 Hoe kon een triomfator in staat worden geacht een seculiere vorm van onsterfelijkheid te bereiken nadat
het publiek huiswaarts was gekeerd, de straten en pleinen schoongeveegd, de speciale
tribunes weer afgebroken en er niets meer restte dan de herinneringen van diegenen
die bij het spektakel aanwezig waren geweest?88 Het antwoord hierop was simpel: teneinde zijn politieke ambities te verwezenlijken diende Marius in Rome zoveel mogelijk
verschillende ‘media’ te beheersen om de herinnering aan zijn overwinningen levend
te houden.89
5.3.4 Munten en memoria
Nog in het jaar van zijn triomftocht kwamen er munten in omloop die herinnerden
aan Marius’ triomfen – met name vanaf de late Republiek een doelmatig communicatiekanaal onder de Romeinse elite om hun afkomst en hun daden (res gestae) en die van
vroegere familieleden bij een groot publiek onder de aandacht te brengen c.q. houden.90
Zie voor het thema van trophy kings Östenberg 2009, 131-135; Hekster 2010, 45-55.
Plutarchus, Marius 22.1; Radnoti-Alföldi 1994, 165-166. Voor meegevoerde buit in Romeinse triomftochten zie Östenberg 2009, 19-127. Voor de psychologische betekenis van oorlogsbuit op het
publiek zie Hölscher 2006a, 41-47; Rutledge 2012, 124-125.
85 Beard 2007, 135. Voor schilderijen en andere representaties in triomftochten zie Holliday 1997, 130147 en 2002, 80-83; Hölscher 2004, 38-39; Östenberg 2009, 189-261.
86 Plinius, Naturalis historia 22.11.
87 Wiseman 1985, 4.
88 Beard 2007, 18-19.
89 Itgenshorst 2005, 90-92. Zie bijv. ook Hölscher 2004, 38-46; 2006a, 27-48; Rudledge 2012, 123-157 voor
Romeinse ‘overwinningskunst’.
90 Meadows/Williams 2001, 38-39; 44. Flower (1996, 79-88; 333-338, appendix C) biedt een overzicht van
muntmeesters en de voorouders die zij op hun munten herdenken.
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Als politieke nieuwkomer kon Marius uiteraard niet aansluiten bij deze traditie en
vestigde hij de nadruk puur op zichzelf. Op een denarius geslagen door C. Fundanius
is Marius afgebeeld in een strijdwagen – waarschijnlijk tijdens zijn triomftocht – vergezeld van een ruiter die vermoedelijk zijn zoon voorstelt (Afbeelding I 11).91 Het betreft hier de eerste Romeinse munt waarop een nog levende persoon is weergegeven,
daar waar voorheen uitsluitend goden op een triomfvierspan werden afgebeeld. Het
is een eerste teken dat de zegerijke veldheer in de munticonografie terrein begon te
winnen ten koste van de verheerlijking van de goden.92 Volgens Weinstock is deze
munt echter niet zozeer te beschouwen als een representatie van de werkelijke triomftocht, maar van de beelden van Marius die met toestemming van de senaat op openbare plaatsen moeten zijn opgesteld, evenals in het huis van de triomfator zelf.93 Een
marmeren biga, een door twee paarden getrokken strijdwagen, in het Vaticaans Museum kan onderdeel hebben uitgemaakt van een dergelijke beeldengroep (Afbeelding
I 12).94
Een quinarius, eveneens in 101 v.C. geslagen door C. Fundanius, toont Victoria die
een krans ophoudt boven een tropaeum van barbaarse wapens en uitrustingsstukken,
waarnaast een geketende barbaar is afgebeeld. Deze munt werd waarschijnlijk geslagen voor Marius’ troepen (Afbeelding I 13).95 Tussen 104 en 97 v.C. verschijnen er verschillende munten met de afbeelding van Victoria, de godin waarmee Marius in de
ogen van sommige historici een speciale verbintenis had (Afbeelding I 14).96 Het is niet
ondenkbaar dat het hier om representaties gaat van de door Marius naar aanleiding
van zijn overwinningen op de Cimbri en Teutones opgerichte monumenten (zie paragraaf 5.3.5), aangezien de gewoonte om monumenten op munten af te beelden vanaf
de tweede eeuw v.C. steeds vaker wordt geattesteerd.97
5.3.5 De tropaea Marii
Het was zoals gezegd in het belang van Marius’ politieke aspiraties dat de snel vervlogen herinnering aan zijn overwinningen permanent beschermd en geactiveerd bleef
RRC I 326.1 = Albert 2003, 141, nr. 1131 en tevens Alföldy 1999, 30-31.
Hölscher 1967, 141.
93 Weinstock 1971, 56, die op numismatische gronden stelt dat ook Sulla en Pompeius deze eer moet zijn
vergund. Voor beelden van triomfatoren in vierspan op openbare plaatsen zie Juvenalis, Satirae 7.125;
Martialis 2.90.6; voor beelden in het huis van triomfatoren zie Plinius, Naturalis historia 34.19; Prudentius, Libri contra Symmachum 2.556.
94 Museo Pio Clementino, inv. nr. 2368. De groep bestaat deels uit antieke elementen (de strijdwagen en
één van de twee paarden, beide waarschijnlijk uit de augusteïsche periode), aangevuld met reconstructies van de hand van de achttiende-eeuwse beeldhouwer Francesco Antonio Franzoni. Zie hiervoor
Helbig 1963, nr. 507.
95 RRC I 326.2 = Albert 2003, 141, nr. 1132 en tevens Alföldy 1999, 30-31; Heitz 2009a, 74. Zie voor de
herdenking van de overwinningen op de Cimbri en Teutones in de Romeinse muntslag ook Wolters
1989, 15-18.
96 RRC I 318.1; 322.1; 323.1; 324.1; 328.1; 331.1; 332.1; 333.1. Op de laatste drie emissies staat evenals op
RRC I 326.2 op de keerzijde een tropaeum afgebeeld, op 332.1 tevens in combinatie met een geketende
barbaar. Hiermee lijken deze munten rechtstreekse verwijzingen naar Marius’ overwinningen bij Aquae
Sextiae en Vercellae. Voor de relatie tussen Marius en Victoria zie Hölscher 1967, 140-142. Zie tevens
Weinstock 1957, 224; Rawson 1974, 205; Heitz 2009a, 74.
97 Meadows/Williams 2001, 39; 43-44. Zie bijv. ook Wiseman 1998a, 90-105 voor het voorbeeld van de
Minucii en hun monument.
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worden. Al in Marius’ dagen moet een wandeling door Rome een wandeling door de
geschiedenis van de stad zijn geweest, met zijn talrijke monumenten die herinnerden
aan overwinningen op gerenommeerde tegenstanders, behaald door illustere voorouders.98
Zoals een architectuurhistorica opmerkt: “Buildings in Rome stood as enduring
texts, read by generations of urban observers.”99 De voorvaderlijke gebruiken, de mos
maiorum, spoorden generaals aan om “hun buit aan te wenden voor monumenten gewijd aan de onsterfelijke goden (in monumenta deorum immortalium) (…) of ter verfraaiing van Rome.”100 Monumenten – plaatsen, bouwwerken of objecten die opzettelijk
zijn ontworpen om herinneringen op te roepen, of dit met terugwerkende kracht
doen101 – waren evenals triomftochten “blatant self-promotions championing a general’s achievement.“102 Zowel de veelvuldige emissies van commemoratieve munten
als de oprichting van talrijke monumenten in Rome in de laatste decennia van de
tweede eeuw v.C. passen binnen ontwikkelingen van de laat-republikeinse cultuur,
namelijk de monumentalisering van het verleden door leden van de Romeinse elite
(zie de inleiding 2).103
Zoals het een eerzuchtige generaal betaamt heeft Marius waarschijnlijk niet lang na
101 v.C. opdracht gegeven tot de oprichting van overwinningsmonumenten. De aanzet hiertoe werd wellicht reeds gegeven door de bouw van een overwinningsmonument nabij het slagveld van Aquae Sextiae. De overblijfselen van een Romeins bouwwerk in de omgeving van Pourrières (circa vijfentwintig kilometer ten oosten van Aixen-Provence) zijn wel geïnterpreteerd als een tropaeum dat Marius na zijn overwinning
op de Teutones heeft laten oprichten (Afbeelding I 15).104 Een reliëf in het Musée d’Archéologie Méditerranéenne in Marseille dat op deze plek is gevonden met daarop buitgemaakte wapens (een helm met pluim, harnas, zwaard, dolk, speer, schilden, een
Zie vooral Edwards 1996, 27-43; Favro 1996, 24-41; Dupont 1992, 74; Morstein-Marx 2004, 92-107; Flower 2009, 74. Het aanzien van Rome in de republikeinse tijd wordt behandeld door Favro (1996, 42-78);
Edwards (2003, 44-70) bespreekt het karakter van Romeinse ‘veroveringskunst;’ Rutledge (2012) stelt
het thema van Rome als verzamelplaats van herinneringsmonumenten, artefacten en andere memorabilia centraal; voor de perceptie van monumenten in Rome in de laatantieke tijd zie Behrwald 2009a.
99 Favro 1996, 54.
100 Cicero, De lege agraria 2.23.61. Zie voor oorlogsbuit als onderdeel van Romeinse zegemonumenten
Walter 2004, 139-143.
101 Alcock 2002, 28: “...places, structures, or objects deliberately designed, or later agreed, to provoke
memories…” De betekenis van het Latijnse monimentum laat geen misverstand bestaan over de functie
van dergelijke gebouwen: een permanente en zichtbare ‘herinnering’, een ‘aandenken’ of een ‘herinneringsteken.’ Zie hiervoor Festus, Pauli Diaconi excerpta 123 (ed. Lindsay) = 139 (ed. Müller): “…een monument is een herinnering (…) aan een gebeurtenis, wat het ook was, in de vorm van tempels, galerieën,
geschriften en gedichten.” Zie ook Cicero, Epistulae ad familiares 1.9.15; In Verrem 2.4.69; Varro, Lingua
Latina 6.49; Porphyrius, Ad Horatium 1.2.15; Digestae (Ulpianus) 11.7.2.6; Wiseman 1985, 4; Meadows/Williams 2001, 41-42; Graham 2011, 91.
102 Favro 1996, 53. Flower (2009, 73) spreekt van “media of self-representation.” Itgenshorst (2005, 89147) behandelt de Romeinse triomfators en hun zegemonumenten in de periode 340-19 v.C. Een overzicht van zegevierende veldheren op Romeinse monumenten is te vinden bij Harris (1979, 261-262).
Wiseman (1994c, 37-48) behandelt de invloed van monumenten op de historiografische traditie, met het
accent op vroege Republiek. Stewart (2003) analyseert de betekenis van standbeelden in de Romeinse
samenleving.
103 Meadows/Williams 2001, 46-48.
104 Voor het monument bij Pourrières zie Bromwich 1993, 135-136.
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boog met pijlenkoker) en een torque is waarschijnlijk afkomstig van dit overwinningsmonument. Hoewel deze locatie ruimte biedt voor speculaties betreffende een relatie
met Marius’ overwinning uit 102 v.C. op de Teutones wordt het monument ook wel
geassocieerd met overwinningen van de latere keizer Tiberius (Afbeelding I 16).105
In Rome verrezen op goed toegankelijke, publieke plaatsen diverse Mariaanse overwinningsmonumenten, voor eenieder zichtbare uitdrukkingen van zijn macht, waarmee de recente overwinningen tegen de Cimbri en Teutones niet alleen onderdeel werden van het publieke vertoog, maar bovendien permanent gekoppeld werden aan zijn
persoon.106 Een aantal bronnen memoreert tropaea Marii op het Capitool – de heilige
heuvel die beschouwd werd als de caput mundi, één van de belangrijkste plaatsen van
openbare commemoratie in de stad – herinnerend aan zijn overwinningen op Iugurtha
en de Cimbri en Teutones. Deze tropaea moeten een belangrijke rol gespeeld hebben in
het politiek beladen Rome van de late Republiek.107 Op bevel van Sulla werden de
monumenten neergehaald, overduidelijk met de bedoeling om Marius’ memoria uit te
wissen uit het communicatieve geheugen van de Romeinse samenleving, om zo een
alternatieve lezing van het verleden te creëren waarin Sulla zelf een prominentere rol
moest spelen dan tot aan dat moment het geval was.108 Niet lang daarna werden ze
echter door de aedilis van 65 v.C., Julius Caesar, in hun oude glorie hersteld, “glitteren(d) van het goud,” en in ieder geval vanaf dat moment droegen ze “inscripties
(waarin) werd gewezen op de Cimbrische successen van Marius.”109 Met deze maatregel, die de herinnering aan Marius en diens overwinningen weer voorzag van een
voor eenieder zichtbare materiële dimensie, maakte Caesar zich uiterst populair onder
de stadsbevolking – sommigen zouden tot tranen toe zijn geroerd bij het ontwaren van
de beeltenissen van Marius (
) en die van ‘Niké met tropaea in haar hand
(
),’ zo lezen we bij Plutarchus – en “Caesar werd de hemel in
geprezen, omdat hij meer dan wie ook de man was die de verwantschap met Marius

Voor het tropaeum in Rome vanaf de late Republiek zie Hölscher 2006a, 27-48; Rudledge 2012, 125126; 129.
106 Sehlmeyer 1999, 192-193; Sumi 2005, 2-3; Flower 2009, 70; Hölscher 2018, 114.
107 Reusser, in LTUR V 91: “Sie spielten im Rahmen der innerpolitischen Auseinandersetzungen der
späten Republik eine nicht unbedeutende Rolle.“ Spannagels beschouwingen over “die Tropaea des
Marius“ (2003, 323-354) maken duidelijk hoe weinig er met zekerheid over de monumenten te zeggen
valt. Zo is het niet duidelijk hoeveel monumenten er precies geweest zijn en waar deze gesitueerd waren. Zie voor hun mogelijke locaties AAR (i) 164; 167; (ii), tabel 20; voor tropaea in Rome zie Hölscher
2006a, 27-48.
108 Voor de relatie tussen het afbreken van monumenten en het in omloop raken van ‘valse’ versies van
het verleden zie Wiseman 1994c, 44-47. Voor het verwijderen van Marius’ tropaeum op het Capitool door
Sulla en andere (punitive) memory sanctions onder Sulla zie Ramage 1991, 93-121; Behr 1993; Mackay
2000, 161-210; Spannagel 2003, 340-344; Flower 2006a, 86-98; Stein-Hölkeskamp 2016, 214-234; voor de
rivaliteit met Marius zie Epstein 1987, 25; 42; 50; Stein-Hölkeskamp 2016, 224-229. MacKay (2000, 165166) neemt aan dat Sulla de monumenten heeft laten begraven uit angst voor heiligschennis. Cicero,
Philippicae 9.4, waarin Cicero zegt zich te kunnen herinneren dat er standbeelden van de door Lars Tolumnius, de koning van Veii, gedode Romeinse gezanten (437 v.C.) op de rostra stonden, toont overigens aan dat de verwijdering van monumenten niet per definitie het uitwissen van herinneringen tot
gevolg had. Zie voor deze affaire Livius 4.17.1-3; Bücher 2006, 193-194.
109 Plutarchus, Caesar 6.2 met Pelling, ed. 2011, 157-158 en tevens Spannagel 2003, 324; 345-347; Santangelo 2016, 98.
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waardig was.”110 Caesar benadrukte met deze daad inderdaad zijn verwantschap met
de illustere generaal – Marius was de aangetrouwde oom van Caesar, gehuwd met
zijn tante Julia – en verbond zich nadrukkelijk aan diens memoria, wat hem waarschijnlijk veel steun opleverde van de Mariaanse factie in Rome.111 De passage bij Plutarchus
suggereert dat Marius’ militaire successen na zesendertig jaar bij velen nog altijd goed
bekend waren. Slechts een enkeling zag volgens Plutarchus in Caesars actie een sluwe
poging van de jonge aediel om zijn populariteit onder het volk te peilen. Onder hen
bevond zich Catulus, de zoon van de voormalige tegenspeler van Marius, die Caesar
ervan beschuldigde de directe aanval op de Republiek te hebben geopend.112
Onduidelijk is of Valerius Maximus nog een tweede locatie in Rome noemt waar
zich tropaea bevonden of dat hij verwijst naar de reeds eerder genoemde tropaea op het
Capitool.113 Plutarchus laat weten dat de monumenten die Caesar weer had laten oprichten waren getooid met afbeeldingen van Marius, hoogstwaarschijnlijk geflankeerd
door twee vergulde trofeeën dragende Victoria’s, naast inscripties die zijn daden tegen
de Cimbri opsomden.114 Weinstock vermoedt daarnaast dat er een uit het Mariaanse
kamp afkomstig Victoriabeeld op de Palatijn heeft gestaan, opgesteld in of in de nabijheid van de Aedes Victoriae aan de Clivus Victoriae Palatium. Een inscriptie die de basis
van het beeld moet hebben gevormd vermeldt de tekst [VICT]ORIAI | … CIUS C.F. |
[P]R.S.C.D.D., en is door Weinstock wel in verband gebracht met Caius Marcius Censorinus, een aanhanger van Marius.115 Desondanks zijn er vandaag de dag geen overblijfselen bekend die onomstotelijk met Marius’ zegemonumenten in verband kunnen
worden gebracht. De marmeren trofeeën die vandaag de dag bevestigd zijn aan de
balustrade van Piazza del Campidoglio zijn afkomstig van een nymphaeum dat in de
middeleeuwen in verband werd gebracht met Marius (Afbeelding I 18a-b).116 Ze wer-

Plutarchus, Caesar 6.1-2; 6.4 (citaat) met Spannagel 2003, 348-350. Elders (334-335) suggereert Spannagel dat de Nikè-figuren een beeltenis van Marius bekranst zouden kunnen hebben. Zie verder Propertius 3.11.45-46; Velleius Paterculus 2.43.4; Suetonius, Caesar 11.2. Meer algemeen is Valerius Maximus 2.2.3 (Numidicis et Germanicis illustrem tropaeis). Zie tevens Reusser, in LTUR V 91 en verder Platner/Ashby 1928, 541-542; Weinstock 1957, 224; Hölscher 1967, 141; Weinstock 1971, 41; 92; Alföldy 1978,
60-61; Bellen 1985, 39; Richardson 1992, 402; Evans 1994, 4; Nippel 1995, 66-67; Sehlmeyer 1999, 192-194;
217-218; MacKay 2000, 164-167; Spannagel 2003, 323-354; Keaveney 2005, 38-39; 130; Sumi 2005, 44; Flower 2006a, 104-106; Goldsworthy 2006, 108; Clark 2007, 132-132; Gruen 2009, 24-25; Santangelo 2016, 99.
111 Spannagel 2003, 345-347; Jeffrey Tatum 2008, 35; Van der Blom 2010, 191. De antieke bronnen benadrukken Caesars familieband met Marius. Volgens Plutarchus (Caesar 1.1) lag in Caesars verwantschap
met Marius de oorsprong voor Sulla’s haat jegens Caesar. Vrgl. Plutarchus, Caesar 1.2; Suetonius, Caesar
1.3. Beide auteurs vermelden dat Sulla zou hebben opgemerkt dat er meer dan één Marius schuil ging
in de jonge Caesar (
; nam Caesari multos Marios inesse).
112 Plutarchus, Caesar 6.6; Spannagel 2003, 346-352.
113 Valerius Maximus 2.5.6; 4.4.8; 6.9.14; Platner/Ashby 1928, 541-542. Vrgl. Richardson 1992, 402.
114 Plutarchus, Caesar 6.1-2; Reusser, in LTUR V 91. Propertius (3.11.45-46) maakt melding van “Marius’
arsenaal, beelden van hem (statuas inter et arma Mari),” daarmee aannemelijkerwijs verwijzend naar de
tropaea Marii. Voor de relatie tussen Marius en de godin Victoria zie Weinstock 1957, 224; Hölscher 1967,
140-142; Rawson 1974, 205.
115 CIL I2 805 = VI 31059; Weinstock 1957, 224, met n. 71. Een andere inscriptie (CIL VI 31060), gevonden
op dezelfde locatie, luidt: [IMP. C]AES. DIVI F. [AEDEM VI]CTORIA[E REFECIT], wat lijkt te bewijzen
dat het hier gaat om wijdingen aan Victoria. Voor de aedes Victoria zie Platner/Ashby 1928, 570; Richardson 1992, 420; voor de clivus Victoriae zie LTUR I 288; Platner/Ashby 1928, 126; Richardson 1992, 91.
Voor Censorinus zie Elvers 1999, 858.
116 Jordanus 2.517; 2.520-523.
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den hier in 1590 op last van paus Sixtus V naar toe gebracht en voorzien van een inscriptie die in grote lijnen gebaseerd is op een elogium van Marius dat mogelijk afkomstig is van het Forum van Augustus (zie Hoofdstuk III 2.3.3 en Afbeelding I 19). Het
nymphaeum, in de noordelijke hoek van Piazza Vittorio Emanuele II, staat vandaag de
dag nog altijd bekend als Trofei di Mario, maar waarschijnlijk stamt het gebouw uit de
tijd van Domitianus of Alexander Severus (Afbeelding I 17).117 Het is overigens niet
ondenkbaar dat de trofeeën op het Capitool afkomstig zijn van een oorspronkelijk
overwinningsmonument van Marius en dat ze in een later stadium aan het nymphaeum
zijn bevestigd – wat de mnemonische relatie tussen het nymphaeum en Marius zou kunnen verklaren (Afbeelding I 18a-b).118
Hölscher identificeert een kop in het depot van de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis in Brussel op basis van de haarknot aan de rechterzijde en de baard
als die van een Germaan en vermoedt dat deze deel heeft uitgemaakt van een “republikanisches Germanendenkmal” dat hij op stilistische gronden – Hölscher herkent de
traditie van Hellenistische barbarenfiguren – dateert rond 100 v.C. Te denken valt aan
een strijdscène of een tropaeumgroep die een onderdeel vormde van één van de bovengenoemde monumenten van Marius of Catulus (Afbeelding I 20a-b).119 Vanaf de
Hellenistische periode werd het gebruikelijk om de nadruk te leggen op het leed en
ongeluk van de overwonnen vijand, juist met het doel om de winnaar te verheffen en
diens roem te accentueren.120 Deze traditie werd in de Romeinse tijd voortgezet, niet
zelden gecombineerd met een weergave van de omgeving van de strijdscènes, met als
doel de kijker iets mee te geven van de geografische omstandigheden en de beschavingsgraad van de tegenstander waartegen gevochten was.121
Ook op andere plaatsen in de stad verrezen gebouwen en monumenten die nadrukkelijk in verband stonden met Marius’ overwinningen op de Cimbri en Teutones, zoals
de tempel van Honos et Virtus, die de generaal niet ver verwijderd van zijn tropaeum
had laten bouwen van de oorlogsbuit (manubiae) – zoals op een inscriptie in Rome te
lezen was: “DE MANUBIIS | CIMBRIC(is) ET TEUTON(icis) AEDEM HONORI | ET
Zie Platner/Ashby 1928, 363-364; Richardson 1992, 402; 270-271; Alföldy 1999, 97-98; AAR (ii), tabel
126; 129.
118 Daarentegen ziet Reusser, in LTUR V 91 wel een mogelijk verband met de trofeeën op het Capitool
en de oorspronkelijke monumenten van Marius: “Es ist denkbar, daß schon eines der ursprünglichen
Monumente von Marius auf das Kapitol gestiftet worden ist und in der Form mit dem caesarischen
Denkmal übereinstimmte.“
119 Inv. nr. A.1145. Hölscher 1984, 283-294: “am linken Mundwinkel (ist) noch die Öffnung der Lippen
zu erkennen, wohl eine Miene des Leidens, die in der schmerzvoll kontrahierten Stirn ihre Ergänzung
findet. Dargestellt war also ein unterlegener Krieger. Wegen der pathetisch bewegten Mimik wird man
dabei weniger an einen Gefangenen, etwa zu Füßen eines Tropaeums, als vielmehr an einen soeben
besiegten Kämpfer denken. Jedenfalls stammt der Kopf offenbar von einem Denkmal für einen Germanensieg (287).” Hölscher dateert het stuk “im späten 2. oder frühen 1. Jh. v. Chr. (284, met n. 44 aldaar
voor de toeschrijving aan een overwinningsmonument van Marius).” Zie tevens Kuttner 1995, 120 met
n. 92 aldaar; Hölscher 2004, 109; Krierer 2004, 32; 148; Heitz 2009a, 75 en afb. 1.1-2; Recchia 2010, 284,
nr. II.17. Met dank aan Dr. Cécile Evers (Conservateur des Antiquités étrusques et romaines, Musées
Royaux d’Art et d’Histoire). Voor de Romeinse iconografie van de Germaan zie m.n. Krierer 2004; Heitz
2009a; 2009b, 20-29; Krierer 2009, 44-55. Voor de typisch Germaanse haarknot zie Leube, in Krüger, ed.
1988, 343-344.
120 Hölscher 2004, 23-37.
121 Zie Hölscher 2004, 38-46 voor diverse voorbeelden. Voor de weergave van de geografische omgeving
van veldslagen zie 44-45.
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VIRTUTI VICTOR FECIT (als overwinnaar bouwde hij een tempel voor Honor en Virtus, opgericht uit de buit van de Cimbri en Teutones).”122 Deze tempel staat waarschijnlijk in verband met de eed die Marius voorafgaand aan de slag bij Vercellae zou
hebben gezworen om een offer van honderd runderen aan de goden te brengen; nadat
de offerdieren aan hem waren getoond zou hij uitgeroepen hebben: “De overwinning
is aan mij (’
)!”123 Met de bouw ervan sloeg Marius feitelijk twee vliegen in
een klap, want niet alleen verankerde hij hiermee zijn eigen memoria, maar tevens riep
hij een oudere traditie terug in herinnering, namelijk die van M. Claudius Marcellus,
de Romeinse generaal die in 222 v.C. de Gallische Insubres had verslagen in de Slag
bij Clastidium en vervolgens een tempel van Honos et Virtus liet oprichten nabij de
Porta Capena.124
Hoewel er niet veel over de tempel van Honos et Virtus (ook wel bekend als monumentum Marii of aedes Mariana) bekend is – volgens Vitruvius betrof het een peripteros,
maar evenals in het geval van de porticus van Metellus zonder colonnade aan de achterzijde125 – was het gebouw kennelijk groot genoeg om een vergadering van de senaat
te kunnen huisvesten, zo kunnen we uit een drietal passages bij Cicero afleiden.126 De
tweede-eeuwse grammaticus Festus heeft daarnaast nog een opvallend detail in petto:
“Marius’ tempel van Honos et Virtus was lager dan andere tempels, zodat het de
uitvoering van publieke auspices niet zou belemmeren en de auguren niet de
sloop ervan zouden eisen.”127
Ondanks deze geringe hoogte prijst Vitruvius de evenwichtige verhoudingen en de
traditionele vormen van het gebouw, en merkt hij op dat wanneer de tempel van marmer was geweest hij tot de beste en belangrijkste bouwwerken zou kunnen worden
gerekend.128 Passerini en McDonnell komen op basis van deze getuigenissen tot de
conclusie dat de dreiging tot sloop door de auguren waarover Festus spreekt uit het
anti-Mariaanse kamp afkomstig moet zijn geweest.129
Met de bouw van een uit manubiae gefinancierde tempel leverde een triomfator een
aanzienlijke bijdrage aan het stedelijke herinneringslandschap, aangezien het in de
CIL I2 195 [XVIII]; zie tevens ILS 59 = Inscr. It. XIII 3.83; Hölscher 1967, 141-142 met n. 890 aldaar, en
verder Vitruvius, De architectura 7, praefatio 17; Valerius Maximus 1.7.5 (die abusievelijk spreekt van
Marius’ tempel van Jupiter, zie Wardle, ed. 1998, 226-227); Festus, Pauli Diaconi excerpta 466-468 (ed.
Lindsay) = 344 (ed. Müller); LTUR III 33-35; Platner/Ashby 1928, 259-260; 541-542; Weinstock 1957, 224;
1971, 231; Alföldy 1978, 60; Bellen 1985, 39; Richardson 1992, 190; Kolb 1995, 244; 247; McDonnell 2006,
275-280; Clark 2007, 124-128; 156-158; Santangelo 2016, 55-56. Voor de locatie zie Richardson 1978, 240246. Vitruvius (De architectura 3.2.5) noemt Mucius als de architect van het bouwwerk. Voor tempels als
herinneringsmonumenten aan Romeinse militaire overwinningen zie Walter 2004, 134-136.
123 Plutarchus, Marius 26,2. McDonnell 2006, 269: “…since Marius later dedicated a temple to Honos and
Virtus in honor of his German victories, his vow was almost certainly to this cultic pair.”
124 Hinard 1987, 17-20; Clark 2007, 126-127; Flower 2014a, 37-38; 2014b, 297.
125 Vitruvius, De architectura 3.2.5.
126 Cicero, Pro Sestio 54.116; Pro Plancio 32.78; De divinatione 1.28.59.
127 Festus, Pauli Diaconi Excerpta 466-468 (ed. Lindsay) = 344 (ed. Müller).
128 Vitruvius, De architectura 7, praefatio 17.
129 Passerini 1934, 51; McDonnell 2006, 279: “The augural objection was, as Passerini saw, another attempt by the nobility to suppress the glory of their hated enemy.” McDonnell ziet in de tempel van
Marius “…a conspicuously Italic contrast to the Greek temple types favored by his noble opponents
(280).”
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praktijk kleine musea betrof waarin delen van de buit, schilderijen en beeltenissen van
de stichter stonden tentoongesteld die door een inscriptie op de voorgevel mnemonisch aan deze werden gekoppeld.130 Hoewel de bouw van door individuele lieden
geconsecreerde tempels in Rome aanvankelijk plaatsvond onder auspiciën van de senaat heeft Orlin in zijn studie naar dit proces opgemerkt dat in de periode van de late
Republiek tempels in toenemende mate bekend kwamen te staan onder de naam van
de oprichter. Deze trend van individuele zelfbewieroking is kenmerkend voor deze
fase van de Romeinse geschiedenis, waarin de concurrentie tussen leden van de elite
meer en meer op het spits werd gedreven.131
Dergelijke overwinningstempels hadden eveneens gevolgen voor de samenstelling
van de religieuze kalender van de stad. Op een Romeinse kalender die te dateren valt
tussen 80 en 60 v.C. maar mogelijk gebaseerd is op een kalender uit circa 180 v.C., de
Fasti Antiates maiores, komen de namen voor van goden en godinnen en hun tempels,
waaruit af te leiden valt dat niet alleen de inauguratie van deze bouwwerken, maar
ook de gebeurtenissen die tot de bouw hadden geleid, belangrijke herinneringsmomenten waren. In sommige gevallen werden deze momenten opgeluisterd met festivals die tevens de heropvoering van de gebeurtenissen in een toneelvoorstelling konden omvatten.132 Afgaande op het commentaar van de Bobbio Scholiast op Cicero’s
Pro Sestio moeten er ook na Marius’ overwinning op de Cimbri en diens wijding van
de Tempel van Honos et Virtus spelen zijn geïntroduceerd in Rome.133 Uit de Fasti
Ostienses lijkt bovendien opgemaakt te kunnen worden dat deze spelen navolging vonden in andere steden zoals in Ostia, waar voor 146 n.C. spelen zijn geattesteerd ter ere
van Honos et Virtus.134
5.3.6 De Cimbrische oorlogsbuit
Afgaande op een fragment van Sallustius lijken we te kunnen opmaken dat de oorlogsbuit van de Cimbri en Teutones, nadat deze was meegevoerd in Marius’ triomftocht om te worden getoond aan het Romeinse volk, in de periode hierna ten dele verspreid moet zijn geraakt over de stad – waarschijnlijk een gevolg van de opdeling van

Behrwald 2009a, 14; Flower 2009, 73.
Orlin 2002, m.n. 190-198. Zie voor deze trend van “increased individualism” tevens Hopkins/Burton
1983, 80-81; Pietilä-Castrén 1987; Ziolkowski 1992; Kolb 1995, 164-185; Behrwald 2009a, 14; Orlin 2011,
65-67; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-63, m.n. 43-46. Voor de rol van met name de consuls bij de oprichting van monumenten in Rome zie Pina Polo 2011, 135-168, voor tempels 142-160.
132 Flower 2009, 73. Voor de Fasti Antiates maiores zie Inscr. It. XIII 2.1-18 met Rüpke 1995, 345-360; 2012,
86-87; Östenberg 2014, 259.
133 Bobbio Scholiast, Cicero, Pro Sestio 116; 120 (136.4 ed. Stangl) = Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 78-79:
“De spelen ter ere van Honos en Virtus, voor de herinnering en de eer van C. Marius, die met succes
oorlog voerde tegen de Cimbri (Ludos Honoris atque Virtutis, qui celebrabantur in memoriam et honorem C.
Marii, a quo res bello Cimbrico feliciter gestae sunt).” Zie hiervoor tevens Weinstock 1971, 231.
134 Fasti Ostienses, in: Inscr. It. XIII 1.207 (A.D. 146 - ed. Degrassi): “[Ho]noris et Virtutis ludos per triduum
sua pec(unia) edidit.” Ook in Terracina werden dergelijke spelen georganiseerd. Zie hiervoor ILS 5051:
“Ludos Honoris et Virtutis fecit.” Beide spelen waren waarschijnlijk gemodelleerd naar Romeins voorbeeld. De ludi Victoriae van Sulla waren wellicht geïnspireerd door de Mariaanse spelen, aldus
Weinstock 1971, 231, n. 4 aldaar.
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de bezittingen tussen de soldaten van Marius en die van Catulus. 135 In een toespraak
van Lepidus gericht tegen Sulla laat Sallustius de eerste opmerken dat onder Sulla’s
dictatuur de stad ontvolkt raakt door verbanningen en moord en “de bezittingen van
ongelukkige burgers worden verkocht of weggegeven, alsof het de buit van Cimbri
betrof.”136
Het is aannemelijk dat een ‘Cimbrisch schild van Marius (in Mariano scuto Cimbrico)’
dat door Cicero in De oratore wordt genoemd oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van
de oorlogsbuit van Marius. De redenaar merkt over het schild, dat hing onder ‘de
Nieuwe Winkels (sub Novis)’ op dat het voorzien was van de afbeelding van een Galliër
– “een wanstaltig mannetje met uitgestoken tong en hangwangen (distortum, eiecta lingua, buccis fluentibus).” In Cicero’s tijd fungeerde het inmiddels als uithangbord voor
een winkel.137 Het is mogelijk dat het schild eens bevestigd was aan de aedes Mariana,
hoewel het ook naast de ingang van de woning van één van Marius’ veteranen kan
hebben geprijkt, zoals wel vaker gebeurde met (delen van) oorlogsbuit.138 Volgens een
republikeinse traditie was het verboden om deze tropaea te verwijderen ook al werd
het huis verkocht, als gevolg waarvan “huizen ook na de wisseling van eigenaar voor
eeuwig hun triomf bejubelden.”139 Dit verklaart wellicht de nieuwe bestemming van
het schild. Quintilianus verwijst eveneens naar “een afbeelding van een Galliër (…),
die op een Cimbrisch schild aangebracht was (imaginem Galli in scuto Cimbrico pictam),”
dat in de eerste eeuw v.C. dienst deed als uithangbord voor één van de winkels (tabernae) in de omgeving van het Forum.140 Het feit dat Quintilianus zijn lezers geen nadere
toelichting verschaft over de manier waarop het schild in Rome verzeild is geraakt
rechtvaardigt de conclusie dat de historische context van Marius’ oorlogen tegen de
Cimbri en Teutones tegen het eind van de eerste eeuw n.C. nog altijd goed bekend was
bij een groter publiek, ook al was het object in mnemotechnisch opzicht misschien aan
enige devaluatie onderhevig geraakt.
5.3.7 Een forum nabij het Forum: de woning van Marius
Als laatste van Marius’ memory sanctions kunnen we zijn beslissing noemen om een
huis nabij het Forum te betrekken, kort nadat hij was teruggekeerd van een reis naar

Sallustius, Historiarum fragmenta 1.48.17 (ed. Maurenbrecher). Plutarchus, Marius 27.4 schrijft over
deze verdeling: “De bezittingen van de vijand werden geplunderd door de soldaten van Marius, maar
de wapens, veldtekens en trompetten werden, zo wordt gezegd, naar het kamp van Catulus gebracht.”
136 Lepidus lijkt hiermee Sulla te willen aanvallen voor het feit dat hij Romeinse burgers behandelt als
vreemdelingen, waarvoor McGushin, ed. 1992, 120.
137 Cicero, De oratore 2.66.266; Richardson 1992, 402; Aldrete 1999, 26; Spannagel 2003, 331-332; Heitz
2009a, 75-76; Stein-Hölkeskamp 2016, 229. De gewoonte om met buitgemaakte schilden gevels aan het
Forum op te luisteren is tevens geattesteerd bij Livius 9.40.16 (naar aanleiding van de Tweede Samnitische Oorlog).
138 Polybius 6.39.10. Plutarchus (Marius 22.1; 27.4) laat weten we dat delen van de Cimbrisch-Teutoonse
oorlogsbuit na de veldslagen van 102 en 101 v.C. onder de soldaten van Marius en Catulus werden
verdeeld, waarna deze in Rome terecht kunnen zijn gekomen. Zie hiervoor tevens Spannagel 2003, 331332.
139 Plinius, Naturalis historia 35.7; Carey 2003, 149; Walter 2004, 171 met n. 77 aldaar; Flower 2009, 72;
Rutledge 2012, 127.
140 Quintilianus, Institutio oratoria 6.3.38.
135

180

I 5 Memento Marium: de creatie van een collectieve herinnering

Klein-Azië (97 v.C.).141 Met deze woning poogde Marius letterlijk een plaats te verwerven onder de meest succesvolle Romeinse families, die middels hun woningen in het
hart van de stad hun verdiensten voor de staat in een onderlinge samenhang presenteerden, daarmee de grootsheid van Rome, maar vooral ook die van de eigen familie
benadrukkend.142 Deze beslissing kan waarschijnlijk niet worden losgezien van Marius’ dubieuze rol bij de dood van zijn voormalige medestander Saturninus in 100 v.C.,
maar mocht Marius al gevreesd hebben dat deze affaire nadelige gevolgen voor zijn
politieke carrière zou hebben gehad – Plutarchus beweert dat hij in deze dagen beduidend minder aanhangers in zijn woning ontving dan zijn politieke tegenstanders en
dat hij “werd (veronachtzaamd) als een belegeringswerktuig in vredestijd“ –, zijn militaire verdiensten voor het vaderland moeten nog zo vers in het communicatieve Romeinse geheugen hebben gelegen dat hiervan nog geen sprake kon zijn.143 In de Romeinse samenleving waren de huizen van aristocraten belangrijke graadmeters voor
de identiteit van de bewoner en diens romanitas. Ze vervulden een publieke rol als
herinneringsplaatsen, getooid als zij waren met geschilderde portretten (imagines maiorum) van illustere voorouders in het atrium144 en met beelden en oorlogsbuit bevestigd
aan de muren of rond de voordeur. Plinius spreekt zelfs over een forum gevestigd in
privéhuizen en atria (forum et in domibus privatis factum atque in atriis) wanneer hij de
gewoonte beschrijft om standbeelden voor stervelingen op te richten in woningen,
waarmee hij het openbare karakter en de sociale functie van woningen benadrukt.145
Spolia waren daarin duidelijk zichtbare tekenen van de status van de bewoner en diens
verdienste voor de res publica.146

Plutarchus, Marius 32.1.
Hales 2000, 53. Zie verder Flower 1996, 219; Hales 2003, 43-44; Santangelo 2016, 69. Zie Jones 2016,
183-211 voor de betekenis van een woning voor een homo novus, “which provided him with a degree of
utility in establishing the fama and auctoritas required to compete in public life… (184). Voor de ‘sociale
achterstand’ van de politieke nieuwkomer ten opzichte van de gevestigde orde zie Walter 2004, 101102.
143 Voor Marius’ invloed in Rome in deze periode zie Kildahl 1968, 133-147; Carney 1970, 45-53; Evans
1994, 116-127; Labitzke 2013, 154-185; Santangelo 2016, 57-70. Voor de dood van Saturninus zie Cicero,
Pro Rabirio perduellionis 28; Livius, Periocha 69; Velleius Paterculus 2.12.6; Plutarchus, Marius 30.1-4; Appianus, De bello civili 1.4.32-33; Florus 2.4.5-6; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 73.9-12;
Orosius, Historiarum adversum paganos 5.17.6-10; CIL II 1.195; Badian 1984, 101-147; Evans 1994, 126-127;
Linke 2012, 88-89; Labitzke 2013, 162-174; Santangelo 2016, 63-65. Voor de onwaarschijnlijkheid van het
door Plutarchus geopperde verlies aan politieke invloed zie Evans 1994, 128; Werner 1995, 306-307; 312;
Keavenly 2005, 36. Voor het belang van sociale contacten en de rol van de woning voor Romeinse politici
zie Hales 2003, 38-39; Jenkyns 2013, 183-185; Jones 2016, 183-184.
144 Zie bijvoorbeeld Valerius Maximus 5.8.3.
145 Plinius, Naturalis historia 34.17.
146 Zie Cicero, Philippicae 2.28.68; Livius 23.23.6-8; Plinius, Naturalis historia 35.6-7; Plutarchus, C. Gracchus 15.1. Zie voor de Romeinse woning als herinneringsplaats tevens Clarke 1991, 192-193; Rawson
1991c, 583-585; Bergmann 1994, 223-256; Flower 1996, 93-97; 185-222; Bodel 1997, 5-35; Baroin 1998, 177191; Meadows/Williams 2001, 41; Hales 2003, 40-60; Sumi 2005, 2-3; Bücher 2006, 111-118; Stein-Hölkeskamp 2006, 300-320; Rutledge 2012, 127; 186-192; Jones 2016, 183-211. Zie voor de speciale band tussen
woning en memoria tevens Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 86 met Henderson 2004, 93-118. Voor
oorlogsbuit in/aan Romeinse woningen in de republikeinse periode zie Rawson 1991a, 582-598; Walter
2004, 171; Welch 2006, 91-161; Wiseman 2014, 44; Jones 2016, 196-197. Voor het publieke karakter van
aristocratische woningen zie Wallace-Hadrill 1994, 3-37; Hales 2003, 36-39; Gowing 2005, 80; Von Hesberg 2005, 19-52; Stein-Hölkeskamp 2005, 116-158.
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Wanneer Suetonius de brand van Rome in 64 n.C. beschrijft merkt hij op dat de
vlammen niet alleen een groot aantal appartementenblokken in de as hadden gelegd,
maar tevens de huizen van de leiders van weleer, “nog getooid met de door hen op de
vijanden buitgemaakte wapenrustingen, en tempels van de goden die door de koningen en later tijdens de oorlogen tegen Carthago en de Galliërs op grond van geloften
waren ingewijd,” waarmee de biograaf benadrukt dat door de brand een enorm herinneringslandschap was weggevaagd.147 Geen wonder ook dat van in ongenade geraakte personen in veel gevallen de woning werd gesloopt, niet zozeer om de herinnering aan de gewezen bewoner en diens (familie)geschiedenis volledig uit te wissen,
maar eerder om de persoon wiens huis het betrof om te vormen tot een negatief exemplum in het Romeinse collectieve geheugen.148 Marius daarentegen hoopte zich door
een nieuwe woning in het politieke hart van de Urbs te betrekken juist nadrukkelijker
in het Romeinse collectieve geheugen te nestelen als een nastrevenswaardig voorbeeld
van militaire virtus. Deze daad bevestigt eens te meer dat Marius vastbesloten was om
zijn relevantie voor Rome op zoveel mogelijk manieren te benadrukken.

5.4 Catulus’ memory sanctions
Vrijwel gelijktijdig met Marius moet ook Lutatius Catulus zijn bouwprogramma zijn
gestart, om zijn naar eigen zeggen beslissende aandeel in de slag bij Vercellae te vereeuwigen. Vanuit het oogpunt van Catulus bekeken bestond hiertoe wel enige noodzaak, aangezien hij immers degene was geweest die bij het opduiken van de Cimbri
over de Alpen zijn stellingen had verlaten – zo luidde althans een Catulus ongunstig
gezinde traditie.149 Bovendien was Catulus door zijn huwelijk met Servilla gelieerd aan
Q. Servilius Caepio, één van de twee verslagen generaals bij Arausio, wat zijn eigen
reputatie evenmin ten goede kan zijn gekomen.150 Het dispuut omwille van de zege
op de Cimbri en de toenemende rivaliteit met Marius in de nasleep ervan (zie paragraaf 5.2) was een derde factor die een georganiseerde zelfpromotie van Catulus meer
dan wenselijk moet hebben gemaakt.
5.4.1 De Tempel van Fortuna Huiusce Diei
Evenals Marius heeft ook Catulus naar aanleiding van zijn overwinning op de Cimbri
een tempel laten oprichten. Deze tempel, gewijd aan Fortuna Huiusce Diei, wordt vandaag de dag in brede kring geassocieerd met de ronde Tempel B in de Area Sacra di
Suetonius, Nero 38.2.
Zie bijv. Cicero, De domo sua 38.101; Hales 2000, 45-46; Walter 2004, 171 (met n. 79 aldaar voor ander
voorbeelden); Sumi 2005, 3. Voor de traditie van het huizenslopen als strafmaatregel en memory sanction
zie Hales 2003, 49-50; Roller 2010, 117-180; Jones 2016, 198-200.
149 In de antieke literaire traditie lijken we twee tegenstrijdige tradities te kunnen ontwaren. Plutarchus
(Marius 23.1-6) accentueert de grote dreiging van de Cimbri in Noord-Italië, die de beslissing van Catulus tot terugtrekking enigszins lijkt te legitimeren. Anderzijds is er de overlevering bij Livius (Periocha
68) en Florus (1.38.13), waarin de nadruk wordt gelegd op Catulus die zijn leger in de steek laat (Livius),
waarna de Cimbri zich vervolgens tegoed konden doen aan de rijkdommen van Italië (Florus), Met
name de versie bij Plutarchus lijkt geworteld te zijn in het beeld dat Catulus van zichzelf moet hebben
gecreëerd in zijn autobiografie.
150 Zie voor deze suggestie Flower 2014a, 33-34, met n. 30 aldaar.
147
148

182

I 5 Memento Marium: de creatie van een collectieve herinnering

Largo Argentina op de Campus Martius. De inwijding vond plaats op de herdenkingsdag van Vercellae, op 30 juni 101 v.C.151 De directe nabijheid van een tempel (Tempel
A) die door C. Lutatius Catulus, een directe voorvader van Q. Lutatius Catulus, werd
gewijd aan Juturna naar aanleiding van diens vlootoverwinning bij Arginusae in 241
v.C. tijdens de Eerste Punische Oorlog, alsmede de Villa Publica, de plaats waar sinds
de vijfde eeuw v.C. de census en de militaire lichtingen werden gehouden en de
Saepta, het plein waar de Romeinse burgers zich verzamelden om te stemmen in de
comitia centuriata en de comitia tributa, suggereren een bewust gecreëerd herinneringslandschap dat ten overstaan van burgers en soldaten memoreerde aan belangrijke militaire overwinningen.152 De bouw van Catulus’ tempel houdt mogelijk verband met
een eed die hij volgens Plutarchus onmiddellijk na afloop van de slag bij Vercellae had
gezworen om de fortuin van deze dag te consecreren (Afbeelding I 21).153 Onderdelen
van het reusachtige cultusbeeld (circa acht meter hoog) van Fortuna Huiusce Diei,
waaronder het hoofd, de rechterarm en de voeten van de godin, zijn te zien in het
Museo della Centrale Montemartini in Rome (Afbeelding I 22a-b).154
5.4.2 De porticus Catuli
Plutarchus weet te melden dat de bronzen stier (
) waarop de Romeinse
soldaten op bevel van de Cimbri een eed hadden moeten zweren om zo hun aftocht
veilig te stellen “later, zoals ons wordt verteld, na de slag was buitgemaakt en als topstuk van de overwinningsbuit naar het huis van Catulus was gebracht.”155 Niet ver
verwijderd van het huis van Catulus op de Palatijn, gefinancierd uit de Germaanse
oorlogsbuit, verrees de porticus Catuli, een openbare zuilenhal beplant met bomen,
waar ook de spolia Cimbricia werden opgesteld.156 Deze oorlogsbuit, bestaande uit wapens, legerstandaards en strijdtrompetten van de Germanen, was na de slag bij Vercellae overgebracht naar het kamp van Catulus, terwijl Marius de privébezittingen van
de Cimbri kreeg toebedeeld.157 Dit gegeven was voor Catulus het doorslaggevende
bewijs geweest dat de overwinning bij Vercellae door hem was behaald (zie paragraaf
5.2), wat waarschijnlijk de prominente plaats verklaart die Catulus de barbaarse wapens na de triomftocht van 101 v.C. heeft gegeven. De porticus werd gebouwd op een
Zie voor de tempel van Fortuna Huiusce Diei Varro, De re rustica 3.5.12; Plutarchus, Marius 26.2; CIL
I2 217, 219, 323; Gros, in LTUR II 269-270; Platner/Ashby 1928, 216; Richardson 1992, 156; Kolb 1995, 245;
McDonnell 2006, 280-285; Clark 2007, 127-131; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 54; AAR (i) 543-546; (ii), tabel
216-217; 222-223; 232; 275. McDonnell ziet in Catulus’ tholostempel de gehelleniseerde tegenhanger van
de zuiver Romeinse tempel van Honos et Virtus van Marius, wat wordt bevestigd door het gegeven dat
er vooral Griekse kunstwerken in stonden tentoongesteld, waarvoor Cicero, In Verrem 2.4.126; Plinius,
Naturalis historia 34,54. Voor de identificatie met tempel B zie Boyancé 1940, 64-71; voor de inwijding
ervan Degrassi 1963, 488; CIL I2 217, 219, 323.
152 Voor Tempel A zie Coarelli, in LTUR III 162-163; Flower 2014a, 38. Voor de geschiktheid van de
gekozen locatie zie Paterson 1992, 196; Kolb 1995, 245; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 58.
153 Plutarchus, Marius 26.2.
154 Inv. nr. M.C. 2779-2782. Zie voor deze fragmenten o.a. Marchetti-Longhi 1932-1933, 133-203; Helbig
1966, nr. 1673; Kolb 1995, 245; Hölscher 2004, 107-109.
155 Plutarchus, Marius 23.5.
156 Papi, in LTUR IV 101 en verder Platner/Ashby 1928, 421; Richardson 1992, 312; Bücher 2006, 116-117;
voor de locatie van het huis zie AAR (i) 229; 235; (ii) 64; 68; 71-72 ; voor de porticus Catuli (i) 226; 230-231;
(ii), tabel 64; 281a.
157 Plutarchus, Marius 27.4.
151

183

Terror Germanicus

braakliggend stuk grond waar eens de woning van M. Fulvius Flaccus had gestaan, de
voormalige bondgenoot van Tiberius en Caius Gracchus, die in 123 v.C. aansprekende
successen tegen barbaarse stammen in Gallië had geboekt, te weten de Liguriërs, Salluvii en Vocontii, afkomstig uit het gebied tussen de Rhône en de Alpen. Bij de ongeregeldheden van 121 v.C. had Flaccus de dood gevonden, waarna zijn woning was
afgebroken.158 Met de bouw van de porticus Catuli op een plaats die mnemonisch verbonden was met Fulvius Flaccus en diens zeges op barbaarse stammen – Flaccus’ woning was voordat deze werd gesloopt gedecoreerd met de spolia die waren buitgemaakt op de Liguriërs – vond er tevens een conjugatie plaats tussen Catulus en Flaccus.159 Aangezien Catulus’ reputatie als gevolg van zijn falende optreden bij de Alpenpassen een flinke deuk moet hebben opgelopen is het zeer te begrijpen dat hij zijn rol
in de uiteindelijke beteugeling van het Teutoonse gevaar en de Cimbrische invasie
heeft willen vereeuwigen voor het nageslacht.
5.4.3 Catulus’ Liber de consulatu et rebus gestis suis en de laudatio funebris voor Popilia
Catulus heeft zijn aanspraak op de overwinning bij Vercellae zonder twijfel herhaald
in een autobiografisch geschiedwerk dat hij op latere leeftijd heeft geschreven. Cicero
spreekt over een Liber de consulatu et rebus gestis suis, maar Flower impliceert eerder
zoiets als De bello Cimbrico – of in ieder geval een titel die de nadruk legde op Catulus’
aandeel in het voor Rome zo succesvolle jaar 101 v.C. waarin de Cimbri werden beteugeld.160 Volgens Plutarchus moet Catulus in dit werkje de loftrompet hebben gestoken
over zijn soldaten – en daarmee ook over zijn eigen rol als generaal.161 Het was vermoedelijk gebaseerd op de brieven die Catulus gedurende zijn commando naar de
senaat had verstuurd, zo valt op te maken uit een brief van Fronto van twee eeuwen
later.162 Er is ook wel geopperd dat de dichter Furius Antias (omstreeks 100 v.C.) – aan
wie Catulus zijn werk opdroeg – een epos heeft gecomponeerd over de oorlogen tegen
de Cimbri met Catulus als hoofdrolspeler, mogelijk gebaseerd op Catulus’ eigen
werk.163
Catulus was tevens de eerste Romeinse aristocraat die rond 100 v.C. een laudatio
funebris hield voor een vrouw, te weten zijn moeder Popilia. Wanneer deze begrafenisrede inderdaad na Vercellae is uitgesproken – de datum van overlijden van Popilia is
Valerius Maximus 6.3.1c.
Zie Cicero, De domo 38.102-103; 43.114; 44.116; 53.137; Epistulae ad Atticum 4.2.5; 4.3.2; Valerius Maximus 6.3.1c; Clark 2014, 202-203; Flower 2014a, 38-39 en tevens Carney 1970, 39 n. 189; Östenberg 2009,
41; Rutledge 2012, 127; 187. Voor Flaccus zie Elvers 1998, 704.
160 Cicero, Brutus 35.132; vrgl. Flower 2014a, 31.
161 Plutarchus, Marius 26.5; Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.2.2; Carney 1970, 38-39 met n. 189
aldaar; Lewis 1974, 107-109. Voor het geschiedwerk werk van Catulus zie Plutarchus, Marius 26.5; Cicero, Brutus 35.132; Flower 2006a, 88; Riggsby 2007, 269; Schotz/Walter 2013, 71-79; Flower 2014a, 2740. Het werk zou onder meer een apologia zijn geweest voor zijn optreden in de Alpen, dat hij zelf beschouwde als een strategische aftocht. Zie hiervoor Carney 1970, 37, n. 183.
162 Fronto, Ad Verum imperator 2.1.14 (ed. Loeb II 142); Adcock 1956, 17. Vrgl. Flower 2014a, 32; 36-37,
die suggereert dat Catulus twee autobiografische werken heeft samengesteld – één in de vorm van memoires en de ander in de vorm van een bewerkte brief gebaseerd op Catulus’ verzoek aan de senaat
voor een triomftocht.
163 Courtney 1998, 714. Zie tevens Cicero, Brutus 35.132; Adcock 1956, 17; Schauer 2016, 90. Voor de
overgeleverde fragmenten van Antias’ werk zie FLP 97-98, nr. 1.
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niet exact bekend –, dan zou dat voor Catulus eveneens een uitgelezen mogelijkheid
zijn geweest om de prestaties van zijn voorvaderen en die van hemzelf extra te belichten.164
Duidelijk is dat Catulus met de bouw van zijn monumenten, het tentoonstellen van
de stier en het schrijven van zijn autobiografie zijn aanspraak op de overwinning bij
Vercellae tastbaarder heeft willen maken en tevens zijn door de goden begunstigde
positie tot uitdrukking heeft willen brengen – in het bijzonder zijn relatie met de godin
Fortuna.165 Voor Catulus gold evenals voor Marius dat niets minder wenselijk was
voor hun dignitas dan dat de door henzelf bewierookte overwinningen op de Cimbri
en Teutones zouden worden toegeschreven aan de ander. Aangezien historiografische
werken volgens Wiseman golden als monumenta litterarum – evenals andere monumenta
ontworpen om grootse daden (res gestae) aan de vergetelheid te onttrekken – stond het
in de historiografische traditie terechtkomen van zo’n ‘valse’ lezing gelijk aan de afbraak van een fysiek monument.166 Hierboven zagen we echter dat voor de inwerking
op het collectieve geheugen van de niet of weinig geletterde volksmassa literaire werken een slechts bescheiden rol moeten hebben vervuld. Fysieke monumenten waren
waarschijnlijk belangrijkere media voor de langdurige conservering van historische
herinneringen – duurzamer dan orale tradities, die in sommige gevallen hooguit enkele generaties bleven rondzingen en daarbij een nogal fluctuerend karakter vertoonden (zie Hoofdstuk I 4.2.1).167
Nog beter waarschijnlijk was een combinatie van monumenten en inscripties (monimenta ac titulos). Volgens Plinius leverde dit een grotere kans op dat “onze naam
levend (blijft) en ons aandenken verleng(d), tegen de kortstondigheid van het leven
in.”168 Voorwaarde voor de bestendiging van de herinnering was uiteraard wel dat de
monumenten in kwestie niet werden afgebroken, in verval raakten of om andere redenen in de vergetelheid terechtkwamen.169
164 Voor de

datering zie Kierdorf 1999, 1184-86. Voor de begrafenisrede voor Popilia zie Cicero, De oratore
2.11.44 en verder Flower 1996, 122; 2010 168; 2014a, 36. Flower dateert de rede in 102 v.C.
165 Flower 2006a, 88; 2014a, m.n. 30-39.
166 Wiseman 1994c, 39; 48.
167 De invloed van Romeinse monumenten op historische herinneringen in de tijd van de Republiek
wordt o.a. onderzocht in Hölkeskamp 2001, 97-132; Morstein-Marx 2004, 92-107; Walter 2004, 131-154.
Dat Caesar als aedilis Marius’ monumenten in 65 v.C. in hun oude glorie liet herstellen kan dus worden
beschouwd als een belangrijke memory sanction voor de conservering van Marius’ memoria. Van sommige monumenten is bekend dat ze meerdere eeuwen standhielden: zie Walter 2004, 139 voor enkele
voorbeelden.
168 Plinius, Naturalis historia 2.154 met Carroll 2011, 86. Zie in dit kader ook Cicero, De senectute 7.21. Zie
voor het belang van (schriftelijke) toelichting bij monumenten Wiseman 1994c, 38; Holliday 2002, 208;
Walter 2004, 214-215; Newby/Leader-Newby, eds. 2007.
169 Zie bijv. Plinius, Epistulae 6.10.4-6, waarin een graf wordt genoemd van een succesvolle zakenman
dat in een onvoltooide, desolate toestand verkeert. Cassius Dio 78.13.7 beschrijft hoe keizer Caracalla
het graf van Sulla eerst moest laten opsporen alvorens hij het kon laten restaureren. Kennelijk was het
monument in de loop der eeuwen in de vergetelheid geraakt. Zie voor het in verval raken van grafmonumenten en het verbod daarop Carroll 2011, 84. Wat betreft het ruimen van monumenten: Livius
(40.51.2-3) beschrijft hoe in 179 v.C. censor Marcus Aemilius Lepidus beelden van zuilen liet verwijderen die het zicht op de Tempel van Jupiter op het Capitool ontnamen, alsmede de schilden en de militaire standaards die aan deze zuilen waren bevestigd. Bij Plinius (Naturals historia 34.30) lezen we hoe
in 158 v.C., in opdracht van de censoren P. Cornelius Scipio en M. Popilius, alle rondom het Forum
opgestelde beeldensokkels van magistraten werden weggehaald, met uitzondering van die welke in
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5.5 Conclusie
Centraal in dit hoofdstuk stonden de pogingen van homo novus Marius en zijn secondant Lutatius Catulus om de herinnering aan de overwinningen op de Cimbri en Teutones voor het nageslacht te verankeren. Voor een nieuwkomer als Marius waren militaire successen daarvoor van groot belang. In navolging op zijn overwinning op
Iugurtha boden de Cimbri en Teutones hem daartoe een tweede uitgelezen mogelijkheid. Antieke getuigenissen van collectieve paniek en radeloosheid in Rome met betrekking tot de periode tussen 113 en 101 v.C. die we in een eerder stadium van dit
onderzoek reeds bespraken vormden vermoedelijk een belangrijke cultural background
waartegen Marius’ militaire carrière een verdere loop kon nemen – met name in de
periode na de dramatische nederlaag bij Arausio.
Het is eveneens aannemelijk dat Marius’ aanhanger Saturninus de dreiging van de
Cimbri en Teutones tot een politiek instrument heeft gemaakt, teneinde Marius’ militaire carrière van nieuw elan te voorzien. Vooral in de Cimbrische invasie van 102-101
v.C. moet Saturninus en diens factie grote mogelijkheden hebben gezien om Marius te
profileren als de nieuwe redder van Rome. Daarmee kunnen we Saturninus en diens
sympathisanten aanmerken als een vijfde carrier group, die de Romeinse bevolking van
de convictie overtuigde dat het gevaar van de Cimbri en Teutones uitsluitend beteugeld kon worden door de ervaren Marius. Diens vijf opeenvolgende consulschappen
en de onverbloemde loftuitingen van het volk na de definitieve overwinningen op de
Cimbri en Teutones suggereren op overtuigende wijze dat de pro-Marianen in deze
opzet zijn geslaagd.
De rivaliteit tussen Marius en Catulus volgend op de slag bij Vercellae lijkt in Rome
een wedloop van memory sanctions te hebben bevorderd, waarmee zij beiden niet
slechts getracht hebben de overwinning op de Cimbri toe te eigenen, maar deze tevens
te presenteren als de redding van Rome. Daarmee kunnen we Marius en Catulus beschouwen als een zesde, post hoc opererende carrier group – één voor wie de importantie
van de behaalde overwinning ook in de jaren na Vercellae evenredig afhankelijk bleef
van het imago van de verslagen tegenstander. Hun memory sanctions waren deels literair – in het geval van Catulus zelfs van eigen hand – en deels op basis van oral traditions die ontstonden op de slagvelden van Aquae Sextiae en Vercellae. Het merendeel
was echter materieel van aard; met name Marius’ tropaea op het Capitool en de Tempel
van Honos et Virtus en Catulus’ Tempel van Fortuna Huiusce Dei en zijn porticus moeten ware blikvangers zijn geweest in het Romeinse herinneringslandschap van de late
Republiek, die ertoe bijdroegen dat de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones ook na
hun beëindiging het publieke discours bleven beheersen en met het verstrijken der
generaties in het Romeinse collectieve geheugen verankerd raakten.
Tot slot blikken we terug op de modellen van Sztompka en Alexander en de theorieën van Halbwachs en Assmann die in het eerste deel van deze studie getoetst zijn
aan de hand van de antieke casus van de Cimbri en Teutones. We hebben daarin vastgesteld dat de traumatic sequence van Sztompka van toepassing is op deze casus. De
opdracht van de senaat en het volk van Rome waren opgericht. Beelden van de naar heerschappij strevende Sp. Cassius nabij de Tempel van Tellus zouden hierbij zelfs zijn omgesmolten op last van de
censoren. Zie voor deze en andere gevallen Sehlmeyer 1999, 152-161; Stewart 2003, 128-136; Behrwald
2009a, 14 met n. 12 aldaar; Bauer 2014, 111-119, m.n. 115-116.
186

I 5 Memento Marium: de creatie van een collectieve herinnering

potentieel traumatische nederlagen tegen de Cimbri en Teutones voltrokken zich tegen een conducive background in de vorm van sterke collectieve (culturele) herinneringen aan traumatische invasies uit het verleden. Daarnaast werd de inwerking van deze
horrendous events op de Romeinse samenleving geïntensiveerd door herhaalde militaire tegenslagen en interne politieke en sociale onrust die resulteerde in maatschappelijke ontwrichting (cultural disorientation).
Traumatische symptomen dienden zich aan in de vorm van religieuze en politieke
vertwijfeling, zichtbaar in talrijke in het antieke bronnenmateriaal geregistreerde voortekenen en een toenemend wantrouwen jegens de gevestigde orde. Hieruit ontwikkelde zich echter ook een aantal coping strategies in de vorm van rituelen en toekomstvoorspellingen (ritualism), de radicale keuze voor de nieuwkomer Marius (rebellion) en
het aanwijzen van zondebokken en politieke processen tegen falende legerleiders (cynical pessimism), naast de genese van verhalen vol hoop en optimisme (sustained optimism).
Uit de directe en indirecte herinneringen van tijdgenoten ontwikkelde zich op termijn een collectief herkende master narrative. De hevige emoties die de oorlogen tegen
de Cimbri en Teutones opwekten hadden een amplificerende werking op zowel individuele als collectieve herinneringen, zodat de maatschappelijke wonden die de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones in de Romeinse samenleving sloegen sterk werden uitvergroot – evenals de kracht, snelheid en getalssterkte van de barbaarse vijand
die deze wonden had toegebracht. In dit proces manifesteerden zich verschillende collective agents die kunnen worden aangemerkt als carrier groups, te weten: 1) de directbetrokkenen op de slagvelden; 2) de indirectbetrokkenen die in de fase rechtstreeks
volgend op de nederlagen sterke indrukken kregen van het geleden leed en deze verspreidden; 3) getraumatiseerde, gewonde en verminkte soldaten; 4) de verspreiders
van roddels en geruchten in de nadagen van de nederlagen; 5) Saturninus en het proMariaanse kamp in Rome en 6) Marius en Lutatius Catulus. Van deze zes groepen
lijken de laatste twee een duidelijke eigen (politieke) agenda te hebben gehad.
Op basis van het voorgaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones traumatische gebeurtenissen zijn geweest die een prominente plaats innamen in het collectieve (communicatieve) geheugen van de Romeinse
samenleving in de periode van de late Republiek. De casus van Caesars Germanenoorlogen die in het volgend hoofdstuk aan de orde komt vormt een basis om deze
conclusie verder te toetsen.
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DEEL II
Memoria en de De bello Gallico

1
De ‘ontdekking’ van de Germanen

Naast de Cimbri en Teutones zijn de Germaanse stammen uit het Rijngebied een belangrijke groep om de doorwerking van een mogelijk collectief trauma en de vorming
van nieuwe collectieve herinneringen in de periode van de late Republiek te onderzoeken. De Romeinse confrontaties met deze stammen en de herinneringsprocessen
die ermee gepaard gingen vormen het thema van het tweede deel van dit proefschrift.
Zij spelen zich af binnen de context van Caesars verovering van Gallië.
Wie de Germanen waren en waar zij vandaan kwamen blijft tot op de dag van vandaag onderwerp van debat.1 Met name in Duitsland bestond al in de vijftiende eeuw
een brede belangstelling voor de etniciteit van de Germanen en het antieke Germanenbegrip, aangewakkerd door de ontdekking van het manuscript van Tacitus’ Germania
rond 1425 in de abdij van Hersfeld of Fulda.2 Vanaf dit moment beoogden Germanenstudies vooral het benadrukken van de rechtstreekse verwantschap tussen de Germanen uit de klassieke bronnen en de contemporaine sprekers van de Duitse taal – de
laatsten versnipperd over talrijke vorstendommen en vrije steden onder het onbestendige gezag van de Duitse keizer en nog ver verwijderd van de later zo vurig gewenste
eenheidsstaat. In de eeuwen die volgden trachtten wetenschappers vooral het verband
aan te tonen tussen de oude Germanen en de aan elkaar verwante talen die als ‘Germaans’ werden bestempeld en het was deze benadering die geruime tijd het Germanenbegrip determineerde. Dit alles ging gepaard met een grote drang in de Duitstalige
landen om aan te tonen dat de oude Germanen een nobelere inborst hadden gehad en
een hogere mate van civilisatie hadden bereikt dan de ongeletterde barbaren waar de
Italiaanse humanisten de Duitse voorouders voor hielden.3
In de negentiende eeuw verdreef een toenemende interesse in de archeologische
nalatenschap deze linguïstische invalshoek. Het toenemende nationalisme gaf behoefte aan een duidelijk onderscheidbare materiële cultuur die verenigd kon worden
met de Germaanse taalgroep.4 Vandaag de dag treedt bij de determinatie van het Germanenbegrip de linguïstische benadering weer meer op de voorgrond en hangt het
etnoniem ‘Germaans’ nauw samen met de taalkundig te definiëren bevolkingsgroep
die rond het midden van het laatste millennium v.C. gevormd is aan beide zijden van
Een overzicht van de diversiteit aan disciplines en de stand van zaken binnen het moderne Germanendebat biedt Beck, ed. 1999 (eerste druk 1986). Zie tevens Krüger, ed. 1988; Lund 1998; Beck/Steuer/
Timpe, eds. 1998, Pohl 2004; Dick 2008; Steinacher 2010, 139-152; Randsborg 2015.
2 Rives, ed. 1999, 69; Krebs 2011a, 56-80.
3 Rives, ed. 1999, 1-2; Krebs 2005; 2011a, 81-128.
4 Sklenár 1983; Rives, ed. 1999, 2-3.
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de Beneden- en Midden-Elbe en wel gelijk wordt gesteld met de archeologische
Jastorfcultuur.5 In dat kader onderscheidt men binnen Noordwest-Europa dus een
Germaanse en Keltische taalgroep.6
De laatste jaren spelen de Germanen bovendien een prominente rol binnen het onderzoek naar de Romeinse ‘buitenlandse’ politiek.7 Met name de augusteïsche en
vroeg-tiberische Germanenveldtochten tussen 12 v.C. en 16 n.C. mochten de afgelopen
decennia rekenen op ruime wetenschappelijke (en populairwetenschappelijke) aandacht,8 waarbij diverse historische en archeologische kwesties rondom de zogenaamde
Varusslag (9 n.C.) de meeste aandacht hebben gegenereerd ‒ met name bij onze oosterburen.9 Verschillende recente en reeds langer bekende archeologische vondsten die
met de Romeinse Germanenpolitiek in verband kunnen worden gebracht vormen het
uitgangspunt voor een grote stroom aan publicaties.10
In het moderne onderzoek naar Caesars oorlogen in Noordwest-Europa blijven de
Germanen echter sterk onderbelicht en ligt het accent vanzelfsprekend vooral op zijn
confrontaties met de Galliërs. Zijn strijd tegen de Germanen is slechts een enkele maal
behandeld als een separaat thema – losgekoppeld dus van de context van de Gallische
oorlogen – waarbij dan vooral de kwestie van Caesars Glaubwürdigkeit11 en zijn directe
confrontatie met de Germanenvorst Ariovistus centraal stonden.12
In het tweede deel van dit proefschrift zullen Caesars oorlogen tegen de Germaanse
stammen niet worden opgevoerd als een losstaand thema, maar met behulp van Halbwachs’ en Assmanns collectieve herinneringsconcepten mnemonisch in verband worden gebracht met collectieve herinneringen aan Marius en de Cimbri en Teutones. In
het eerste hoofdstuk onderzoeken we vanaf welk moment en binnen welke context de
Germanen hun opwachting maken in de antieke geschiedschrijving.
Schutz 1983, 309-347; Keiling, in Krüger, ed. 1988, 86-105; Keiling 1989, 147-155; Steuer 1998b, 147;
Jankuhn 1999, 298-309; Mildenberger 1999, 310-320; Wenskus 1999, 1-21.
6 Morgenroth, in Krüger, ed. 1988, 105-120; Green 1998.
7 Overzichten bij o.a. Wolters 2000; Wolfram 2005; Johne 2006; Simek 2006b; Schneider, ed. 2008; Bleckmann 2009; Ausbüttel 2010.
8 Zie bijv. Wells 1972; Timpe 1975, 124-147; Christ 1977, 149-205; Wolters 2000, 21-69; Johne 2006, 83-198;
Wiegels, ed. 2007; Schneider, ed. 2008; Kerremans 2011, 301-317; Rasbach 2012, 11-28; Moosbauer/Rost/
Wilbers-Rost 2014, 187-195.
9 Deze slag was in 2009 precies tweeduizend jaar geleden. Zie voor het Duitse jubileum van de Varusslag
in 2009 als case study voor herinneringscultuur en de talrijke vormen van herdenking bijv. Horn 2012,
423-436; Roth 2012, 43-88. Zie verder Lehmann 2003, 123-141; Wiegels/Woesler, eds. 2003; Lehmann/
Wiegels, eds. 2007; Wiegels, ed. 2007; Wolters 2008; Dreyer 2009; Kerremans 2010, 198-204; Baltrusch/
Hegewisch/Meyer/Puscher/Wendt, eds. 2012.
10 Zie bijv. Kühlborn, ed. 1995; Lehmann/Wiegels, eds. 2007; Wiegels, ed. 2007; Lehmann 2011, 14-95;
Lehmann/Wiegels, eds. 2015. Met name de ontdekking van een Romeinse colonia ten oosten van de Rijn
bij Waldgirmes (Hessen) en nieuwe legerplaatsen bij o.a. Hedemünden en Hermeskeil in de Romeinse
opmarsgebieden hebben veel stof doen opwaaien in Duitsland. Zie hiervoor bijv. Becker/Rasbach, eds.
2015 (Waldgirmes); Grote 2012 (Hedemünden); Hornung 2012a, 205-224; 2012b, 28-38; 2015, 103-132
(Hermeskeil). De vondst van een Romeins-Germaans slagveld uit de derde eeuw n.C. op de Harzhorn
in het zuiden van Nedersaksen (Kreis Northeim) was eveneens groot nieuws in Duitsland. In 2013 werd
hieraan reeds een grote overzichtstentoonstelling geweid in het Braunschweigisches Landesmuseum in
Braunschweig. Zie hiervoor m.n. Pöppelmann/Deppmeyer/Steinmetz, eds. 2013; Moosbauer 2018.
11 Walser 1956; Oppermann 1961, 258-269; Maier 1978, 14-16.
12 Zie bijv. Koestermann 1940, 308-334; Koutroubas 1972, 20-41; Christ 1974, 251-292; Riemer 2006, 1727; Johne 2006, 60-66; Schneider 2008, 26-31; Bleckmann 2009, 63-69; Ausbüttel 2010, 13-17; Schauer 2016,
200-203.
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1.1 De genesis van Germanen en Germania in de antieke literatuur
In het vorige hoofdstuk is betoogd dat het Romeinse Germanenbeeld en de angst voor
Germanen in belangrijke mate zijn gedetermineerd door de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones aan het eind van de eerste eeuw v.C. De diverse confrontaties tegen deze
twee op drift geraakte volkeren waren, waarschijnlijk door de decennialange inwerking van talrijke monumenten, geschriften, herdenkingsceremonies, oral traditions en
andere media, onderdeel gaan uitmaken van het collectieve geheugen van de Romeinen. In latere generaties leidde dat tot veelal gechargeerde en weinig genuanceerde
verwijzingen naar dit verleden.
De Cimbri en Teutones werden door de bewoners van het Middellandse Zeegebied
aanvankelijk nog niet aangeduid als Germani.13 Deze naam – en daarmee ook de reputatie van alle volkeren die onder dit ‘label’ werden geschaard – raakte vermoedelijk
pas in het eerste kwart van de eerste eeuw v.C. in zwang. Met de ‘ontdekking’ van de
Germanen kwam er een eind aan de bijna vijfhonderd jaar oude traditionele opvatting
dat Barbaars Europa slechts uit twee hoofdgroepen bestond, de Kelten in het westen
en de Scythen in het oosten.14
Deze nieuwe etnische indeling van Noord-Europa vond mogelijk plaats in navolging van Posidonius van Apameia (circa 135-circa 51 v.C.).15 Aan deze antieke Universalgelehrte – Posidonius schreef werken van geografische, etnografische, filosofische en
historische aard16 – wordt in ieder geval de vroegste vermelding van Germanen in de
antieke literatuur toegeschreven:
“De Germanen, zo vertelt Posidonius in zijn dertigste boek, eten gebraden stukken vlees als ontbijt; daarbij drinken ze melk en onversneden wijn.”17
Aangenomen wordt dat de kwalificatie van de Cimbri en Teutones als Germanen heeft plaatsgevonden in de tijd van Caesar. Zie hiervoor Walser 1956, 37-38, n. 8 aldaar; Dobesch 1982a, 82; Bellen 1985,
38; Wells 2001, 109; Steinacher 2009, 79.
14 Wells 2001, 74-75; Wolfram 2005, 25; Steinacher 2009, 78-79. Voor antieke opvattingen over het begrip
‘Germaan’ en de verspreiding van de naam zie o.a. Dobesch 1982a, 77-99; Lund 1990, 85-100; 1998; 1999,
53-87; Timpe 1999, 37-40; Zeitler 1999, 41-52; Steinacher 2009, 78-82; 2010, 139-152.
15 Seyer, in Krüger, ed. 1988, 37.
16 Zie voor het werk van Posidonius o.a. Reinhardt 1921; Tierney 1960, 189-275; Malitz 1983; Kidd 1988;
Dobesch 1995, 59-110; Clarke 1999, 129-192; Malitz/Reichert 2003, 301-303; Freeman 2006; Johne 2006,
51-56.
17 Posidonius F73 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F22 (ed. Jacoby) = Athenaeus 4.153E; Posidonius F277b
(ed. Edelstein/Kidd) = Eustathius, Commentarii ad Homeri Iliadem 13.6 (hier ontbreekt de opmerking dat
de Germanen melk drinken). Commentaar bij Kidd 1988, 322-326; 947-948. Todd (1992, 1-2) en Rankin
(1996, 47) spreken het vermoeden uit dat de Massiliotische ontdekkingsreiziger Pytheas in de vierde
eeuw v.C. reeds Germanen van Kelten heeft onderscheiden, een vermoeden dat is gebaseerd op een
citaat bij Plinius, Naturalis historia 37.35 = frgm. 11a (ed. Mette): “Pytheas spreekt van een lagune aan de
oceaan, Metuonis geheten en zesduizend stadiën lang, die bewoond wordt door de Gutonen, een Germaanse stam. Op een dag varen vanhier ligt het eiland Abalus en daar spoelen de golven in het voorjaar
barnsteen aan (…). De inwoners (…) verkopen het aan hun buren, de Teutones.” Deze visie is zeker niet
algemeen aanvaard. Vrgl. bijv. Seyer, in Krüger, ed. 1988, 38: “Er (d.i. Pytheas) kannte die Bezeichnung
„Germanen“ noch nicht, sondern sprach von Skythen, die das ganze Gebiet nördlich und östlich von
Gallien bewohnten.“ Cunliffe 2002, 147: “At the time when Pytheas was writing it was believed that
Europe was occupied by two different barbarian peoples – the Celts in the west and the Scythians in the
east. (…) Pliny uses the old cognitive geography of “the Skythian coast” in his Book 4, but in Book 37
he writes about the Germans occupying this area. The concept of a distinct ethnic race of Germans living
13
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Wat de precieze context van het Germanenfragment van Posidonius is geweest valt
niet exact meer te reconstrueren.18 Aannemelijk is dat de bovenstaande passage deel
heeft uitgemaakt van het omvangrijke geschiedwerk van tweeënvijftig boeken waarmee Posidonius de Historiai van Polybius voortzette, waarin hij ruime aandacht
schonk aan de minder bekende barbaarse volkeren van het Iberisch schiereiland en
Midden-Europa.19 Kidd acht het zelfs waarschijnlijk dat de aan de noordelijke barbaren gewijde fragmenten – en dus ook de bovenstaande passage – integraal onderdeel
hebben uitgemaakt van een historische analyse van de Gallische oorlogen vanaf de
late tweede eeuw v.C., waaronder ook de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones gerangschikt kunnen worden.20 Volgens Malitz wordt met Posidonius’
evenwel nog niet het gehele overrijnse Germaanse bevolking bedoeld, maar slechts één enkele stam die zijn woongebieden had in het stroomgebied van de Boven-Rijn en die
waarschijnlijk behoorde tot de Keltische cultuurgroep. De consumptie van wijn lijkt in
ieder geval te wijzen op een niet al te ver noordelijk wonende gemeenschap. 21 Dobesch
en Nouwen daarentegen opperen in navolging van Jacoby de mogelijkheid dat Posidonius met zijn
Caesars Germani Cisrhenani heeft bedoeld. In ieder geval wijzen stamnamen als Condrusi, Eburones, Caerosi, Paemani, Aduatuci en Segni – de
stammen die Caesar beschouwd als van ‘deze zijde van de Rijn’ – evenals persoonsnamen als Ambiorix en Catuvolcus – twee vorsten van de Eburones ten tijde van Caesar
– op een Keltische herkomst.22
Hoewel er in de moderne literatuur dus geen overeenstemming bestaat over de precieze interpretatie van Posidonius’ Germanenbegrip kunnen we op zijn minst vaststellen dat Germanen in de eerste eeuw v.C. geassocieerd werden met een levensstijl die
zich in het verlengde van de Cimbri en Teutones en andere barbaarse volkeren uit het
noorden in een erg laag cultuurstadium moet hebben bevonden. Immers, alleen volkeren aan de rand van de beschaafde wereld dronken hun wijn onversneden. 23 Het
beeld dat Posidonius’ van de Germanen schetst lijkt nadrukkelijk te zijn geworteld in
topoi die we bij hem en andere antieke schrijvers over de meeste noordelijke barbaren
terugvinden. Zo zouden de Kelten grote stukken vlees met hun blote handen verorbe-

largely north of the Rhine was popularized by the Commentaries of Caesar and by the later campaigns
of Augustus and Tiberius (…). Although Plinius would have had much up-to-date material to work on,
it is curious that he did not bother to modify the archaic geography used by his sources in Book 4.”
18 Het gevolg van “our cruel loss in the surviving evidence for Posidonius’ History,”om met Kidd (1988,
309) te spreken.
19 Dobesch (1995, 60) noemt dit verloren geraakte werk met enig sentiment “…eine der größten Leistungen späthellenistischer Wissenschaft.” Voor pogingen tot reconstructie van (delen van) Posidonius’
werk zie Tierney 1960, 189-275; Strasburger 1965, 40-53; Nash 1976, 111-126; Malitz 1983, 34-59.
20 Kidd 1988, 310. Vrgl. Timpe 1998b, 3-4; Steinacher 2010, 145.
21 Malitz 1983, 204-205 met n. 51 aldaar en tevens Kidd 1988, 324-326; Günnewig 1998, 25; Rives, ed.
1999, 22; Ausbüttel 2010, 4. Vrgl. Riggsby 2006, 50-51.
22 Dobesch 1982a, 77 met Jacoby (FGH 87, commentaar 169-170); Nouwen 1997, 37. Zie tevens Walser
1956, 43; Von Petrikovits 1999, 90.
23 Voor wijn als een teken beschaving zie Tchernia 1983, 93; Riggsby 2006, 15-16; Bonfante 2011, 23.
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ren, waarbij eveneens onaangelengde wijn werd genuttigd, en later wordt van de Cimbri hetzelfde beweerd.24 Evenals de manier van kleden waren eten en drinken eigenheden waarmee volkeren zich konden onderscheiden van andere; een dieet van vlees,
boter, kaas en melk werd in de Grieks-Romeinse wereld typisch geacht voor nomadische pastorale stammen.25
Oudere vermeldingen van Germanen dan die van Posidonius (circa 90 v.C.) zijn ons
zoals gezegd niet bekend uit de antieke bronnen. De Fasti Triumphales (ook wel Fasti
Capitolini, een soort registers van veldheren die in de loop der eeuwen waren beloond
met een triomftocht, maar ook van consuls en andere belangrijke magistraten) memoreren weliswaar de overwinning van consul Marcus Claudius Marcellus op de Gallische Insubres en hun Germaanse bondgenoten (de Galleis Insubribus et Germ[an(eis)]) in
de slag van Clastidium (Casteggio) in 222 v.C., maar aangezien de Fasti pas omstreeks
12 v.C. op het Forum Romanum werden aangebracht, lijkt hier sprake van een latere
interpolatie, waarschijnlijk in de augusteïsche tijd (Afbeelding II 1).26
Met de Germani uit de Fasti worden mogelijk de Gaesatae bedoeld, een groep Gallische krijgers die in de Alpen leefden in de nabijheid van de Rhône en die als huurlingen aan de zijde van de Boii en de Insubres meevochten tegen de Romeinen.27 Vanaf
de augusteïsche tijd duiken in enkele bronnen volkeren op met de naam Germani als
bewoners van de Alpenregio en zelfs nog zuidelijker gelegen delen van Europa. Zo
heeft Livius het over half-Germaanse volkeren die leefden in de Poenische Alpen en
Plinius en Ptolemaeus noemen Germani als bewoners van Hispania.28 Beide auteurs

Zie bijv. Posidonius F 67 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F15 (ed. Jacoby) = Athenaeus 4.151E-152D.
Voor de consumptie van rauw vlees bij de Cimbri zie Florus 1.38.13; Cassius Dio 27, frgm. 94; vrgl.
Pomponius Mela 3.28; zie tevens Norden 1975, 73-74; 76-77; Heitz 2009a, 42-43.
25 Bonfante 2011, 22-23.
26 Inscr. It. XIII 1.79.550 = Degrassi 1954, 101, en verder Bleckmann 2009, 48-50. Claudius Marcellus zou
er in zijn geslaagd de aanvoerder van de vijand, Virdumarus, te doden en de spolia opima (de wapens
en wapenuitrusting van de overwonnen aanvoerder) mee te voeren naar Rome. Zie hiervoor Polybius
2.34.5-9; Livius 27.25.7; 29.11.13; Propertius, Elegiae 4.10.39-44; Valerius Maximus 3.2.5; Frontinus,
Strategemata 4.5.4; Plutarchus, Marcellus 6.6; Eutropius, Breviarium ab urbe Condita 3.6.1; Orosius, Historiarum adversus paganos 4.13.15; Zonaras 8.20; Rich 1996, 85-127; Flower 2014b, 285-320. Voor de Fasti Triumphales zie o.a. Beard 2007, m.n. 61-66; 72-80. Van een (augusteïsche) interpolatie spreken o.a. Powell
1980, 190-191; Seyer, in Krüger, ed. 1988, 40; Polverini 1994, 1-10; Timpe 1998b, 2; 24; Rives, ed. 1999, 21;
Wiegels 2007, 37; Bleckmann 2009, 48-49; Ausbüttel 2010, 4. Vrgl. Bellen (1985, 12 n. 36 aldaar), die de
Germani uit de Fasti als authentieke Germanen beschouwt.
27 Polybius 2.22-23; 2.28-30; 2.34; Powell 1980, 128-130.
28 Voor (semi)Germani als bewoners van de Alpenregio zie Livius 21.38.8, met Seyer, in Krüger, ed. 1988,
40-41; voor Germani als bewoners van Hispania zie Plinius, Naturalis historia 3.25, met Seyer, in Krüger,
ed. 1988, 56-57. Opmerkelijk is dat er een godin Poemana (dea Poemana) voorkomt in een inscriptie uit
Lucus Augusti (Lugo) in Noordwest-Spanje (CIL II 2573): SACR|VM PO|EMAN |AE COLLE|GIVM
D|IVI AVG Wellicht is hier een verband met de Paemani, een Belgische stam die Caesar, De bello Gallico
2.4.10 tezamen met drie andere stammen aanduidde als Germani Cisrhenani. Zie hiervoor tevens Ptolemaeus, Geographia 2.6.58. Volgens twee bronnen, de vierde-eeuwse schrijver Avienus, Ora maritima 182
en Dionysius Periegetes 338, de samensteller van een werk over de bewoonde wereld uit de tweede of
derde eeuw n.C., leefden ook de Keltische Cempsi in Spanje; zij zijn mogelijk dezelfden als de
die Strabo 7.1.3 in zijn werk schaart onder de Germanen.
24
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geven echter weinig bijzonderheden over deze vermeende zuidelijke Germanen en
hun herkomst.29

1.2 Caesars introductie van de Germanen
Hoewel Germani ter aanduiding van volkeren aan de overzijde van de Rijn mogelijk
dus al voorkwam sinds de tijd van Posidonius werd de geografische naam Germania
waarschijnlijk pas enige tijd later geïntroduceerd door Caesar, in Boek 4 van De bello
Gallico (4.4.1). Met Germania duidt Caesar al het overrijnse gebied aan.30 De gebieden
ten zuiden en ten westen van de Rijn worden door hem beschouwd als Gallisch grondgebied. De Germani waren volgens hem de etnische hoofdgroep die de streken ten
noorden en oosten van de Rijn bewoonden, daar waar hij in Gallië drie etnische groeperingen onderscheidde, de Belgae, de Aquitani en de Celtae, die tezamen niettemin
een eenheid vormden.31
Met deze onderverdeling voorzag Caesar de etnische verschillen die er volgens hem
bestonden tussen Kelten en Germanen – en die hij uiteenzette in de etnografische excurs in Boek 6 van De bello Gallico32 – van een geografische dimensie: alle volkeren die
zich in overrijnse gebieden vestigden ontvingen na verloop van tijd automatisch het
predicaat Germani. Langs de lijn van deze optiek geredeneerd konden de eigenschappen van de Cimbri en Teutones nu feitelijk ook toegeschreven worden aan alle bewoners van de overrijnse gebieden en waren herinneringen aan de furor Teutonicus een
voorafschaduwing van wat er van deze noordelijke barbaren verwacht kon worden.
De geschiedschrijver Tacitus (circa 56-117 n.C.), die in 98 n.C. een kort traktaat publiceerde getiteld De origine et situ Germanorum (vandaag de dag simpelweg Germania
genoemd) bevestigt dat “de aanduiding Germania evenwel recent (zou) zijn, pas sinds
kort in gebruik,” en brengt de naam in verband met een stam
“(die als) eersten de Rijn overstaken en de Galliërs verdreven. (…) De naam van
een stam dus, niet van een volk (nationis nomen, non gentis), heeft zich geleidelijk
Vermeldingen in de antieke bronnen van Germani buiten de geijkte Germaanse woongebieden zijn
niet onomstreden en worden in de moderne geschiedschrijving niet algemeen beschouwd als verwijzingen naar stamverbanden die taalkundig of etnisch verwant zijn aan de bewoners van Midden en
Noord-Europa. Zie voor deze discussie Schmidt 1941, 40-45; Dobesch 1982b, 77; Seyer, in Krüger, ed.
1988, 55-57; Lund 1998, 41; Pohl 2004, 51.
30 Seyer, in Krüger, ed. 1988, 56; Pohl 2004, 52-54; Johne 2006, 63. In de eerste drie boeken van De bello
Gallico gebruikt Caesar nog geen vaste aanduiding voor de gebieden rechts van de Rijn – zie bijv. Caesar, De bello Gallico 1.1.3: “Germani, qui trans Rhenum incolunt.” Dit impliceert dat Caesar de term pas bij
de constructie van dit gedeelte van zijn oorlogsverslag heeft geïntroduceerd, wat wellicht bewijst dat
De bello Gallico in jaarlijkse schrijfsessies is vervaardigd, waarvoor Adcock 1956, 65; 77-83; Wiseman
1998b, 1-9; Goldsworthy 2006, 186-187; Riggsby 2006, 11. Vrgl. bijv. Gelzer 1960, 155; Burns 2003, 89, die
uitgaan van een eenmalige publicatie in 51 v.C.
31 Zie bijv. Caesar, De bello Gallico 4.4.1; 5.13.6; 6.11.1; 6.24.2; 6.31.5 en tevens Strabo 4.4.2; Timpe 1975,
125; Lund 1990, 90; 1991, 1961; 1998, 43-49; Rives, ed. 1999, 21-27; Carroll 2001, 10-11; Krebs 2005, 58-59;
2006, 113, 119. Voor de vermeende eenheid van de Galliërs als caesariaanse constructie zie bijv. Caesar,
De bello gallico 1.1.1; 1.30.1; 1.30.3; 1.30.4 en tevens Cicero, De provinciis consularibus 13.32; Christ 1974,
255-256; Krebs 2005, 61.
32 Zie voor Caesars etnografische beschrijving van de Germanen o.a. Dobesch 1989, 46-51; Norden 1980,
116-137; Rasmussen 1980, 339-371; Zeitler 1999, 41-52; Bleckmann 2009, 70-80.
29
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doorgezet. Eerst gaven de overwinnaars hun naam aan alle stammen, ter afschrikking. En toen dat zo bedacht was, ging men zich Germanen noemen.”33
De stam die volgens Tacitus als eerste de Rijn was overgestoken “heten nu Tungri.”34
Wat Tacitus hier lijkt te suggereren is dat Germani in eerste instantie werd gebruikt
om één stam aan te duiden die oorspronkelijk afkomstig was van de rechterzijde van
de Rijn, maar dat deze naam ergens in de periode tussen de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones en de Gallische Oorlogen voor alle Germanen in het overrijnse opgeld
was gaan doen.35 De Germani waarover Posidonius ruim honderdvijftig jaar daarvoor
voor het eerst iets had vernomen – mogelijk via één van de Keltische stammen die
Posidonius tijdens zijn vele reizen in het westelijk deel van het Middellandse Zeegebied had bezocht36 – zouden dus analoog kunnen zijn aan de stam die volgens Tacitus
als eerste de Rijn was overgestoken. De woorden van Tacitus impliceren nadrukkelijk
dat de naam Germani in de periode daarna werd gevoerd als een soort geuzennaam,
die associaties opriep van krijgszucht en onoverwinnelijkheid.
Hoewel de passage bij Tacitus tot veel discussie heeft geleid37 is het niet uitgesloten
dat met dit Germani in de enge zin van het woord inderdaad oorspronkelijk één of
hooguit enkele noordoostelijke Keltische stammen werden aangeduid afkomstig van
de rechterzijde van de Rijn – met andere woorden stammen die linguïstisch gezien niet
tot de Germaanse cultuurgroep behoorden.38 Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat
deze naam door de Germanen ten oosten van de Rijn zelf werd gevoerd.39 De namen
en categorieën die Grieks-Romeinse auteurs gebruiken ter aanduiding en indeling van
de volkeren die zij beschrijven zijn vrijwel in alle gevallen constructies van doorgaans
slecht ingewijde buitenstaanders. Evenals het Griekse
ter aanduiding van de
volkeren in West-Europa suggereert de naam Germani een eenheid onder de bewoners
van overrijns Germanië die niet als reëel mag worden verondersteld.40
Caesar vormt een belangrijke schakel in de antieke conceptualisatie van het Germanenbegrip tussen Posidonius en Tacitus. De gedachte dat Rome vanaf 113 v.C., het jaar
waarin de eerste confrontatie met de Cimbri en Teutones plaatsvond, steeds weer met
dezelfde Germanen strijd had moeten leveren, berust grotendeels op zijn verslagen in
de De bello Gallico, waarin – zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien – het gevaar
Tacitus, Germania 2.5.
Wells 1972, 25-30; Dobesch 1982a, 81-82; Flach 1988, 167-185; Seyer, in Krüger, ed. 1988, 55-56; Anderson, ed. 1997, 42-46; Nouwen 1997, 38-39; Benario, ed. 1999, 66; Rives, ed. 1999, 117-121; Flach 2003, 148.
35 Vrgl. Cassius Dio 53.12.6. Zie tevens Hachmann 1962, 43-55, m.n. 48; Dobesch 1982a, 77-99; 1989, 20;
Roymans 1990, 12-13; Wolfram 2005, 25; Lehmann 2011, 15.
36 Strasburger 1965, 40; Malitz 1983, 13; Kidd 1988, 16-17; Woolf 1998, 49; Botermann 2005, 66-68; Burns
2003, 51-52. Het is mogelijk dat Posidonius tijdens zijn verblijf in ‘de provincie’ ook het nog niet veroverde deel van Gallië heeft aangedaan, bijvoorbeeld aan boord van één van de vele handelsschepen
die in deze periode via de Rhône in noordwaartse richting moeten zijn gevaren. Zie voor deze suggestie
Malitz 1983, 170; Dobesch 1995, 59; vrgl. Kidd (1988, 937), die echter geen argumenten noemt voor het
tegendeel.
37 Voor de impact van Tacitus’ Germania zie Krebs 2011a.
38 Hachmann 1975, 113-144; Powell 1980, 191; Dobesch 1982a, 77-99; Kidd 1988, 322-326; Meid 1999, 211.
Voor de talrijke controversen rondom deze kwestie zie Lund 1991, 1995-2027; voor meer literatuur en
discussie zie Pohl 2004, 54-56.
39 Kidd 1988, 325; Wolfram 2005, 25.
40 Wells 2001, 30-31; 75-76; 105-107; 116.
33
34

197

Terror Germanicus

dat volgens Caesar uitging van nieuwe Germaanse indringers in de jaren vijftig v.C.
werd gekoppeld aan de herinnering aan de furor Teutonicus.41 Daarnaast trakteert Caesar het Romeinse publiek in zijn oorlogscommentaren op informatie uit de eerste hand
met betrekking tot de nieuwe krachtmetingen die Romeinse legers aangingen met verschillende tot dan toe onbekende Germaanse stammen en beschrijft hij hun zeden en
gewoonten.42 Tegen de achtergrond van de traumatische oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones ongeveer twee generaties daarvoor zal dit publiek hiervan met extra belangstelling kennis hebben genomen, helemaal toen Caesar zich in 55 en 53 v.C. als eerste
Romein over de Rijn waagde.

1.3 Conclusie
In dit hoofdstuk zagen we dat de Cimbri en Teutones vóór de eerste eeuw v.C. nog
niet werden aangeduid als Germani. Deze naam raakte vermoedelijk pas in zwang na
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, ergens rond het eerste kwart van de eerste
eeuw v.C. Hij werd aanvankelijk gebruikt om één enkele stam aan te duiden, mogelijk
behorend tot de Keltische cultuurgroep.
Wanneer Caesar de Germani opvoert in de De bello Gallico verwijst hij niettemin naar
alle stammen woonachtig aan de overzijde van de Rijn. Deze krijgen in Boek 4 een
geografische dimensie met de introductie van de naam Germania: alle stammen woonachtig ten noorden en oosten van de Rijn worden daarmee voor Caesar automatisch
Germanen. Door Caesars geografische ‘herindeling’ van de Noordwest-Europese
stammenwereld verkregen de Cimbri en Teutones met terugwerkende kracht het predicaat ‘Germanen.’

Bleckmann 2009, 63. Deze gedachte wordt concreet geopperd in Tacitus, Germania 37.2. Een andere
belangrijke schakel kan Plinius Maior (23-79 n.C.) geweest zijn, een schrijver die zelf in Germanië actief
was als praefectus alae en een werk schreef gewijd aan de Germaanse oorlogen, dat echter verloren is
gegaan. Zijn beschrijvingen van de Germanen in de Naturalis historia leveren echter weinig nieuwe inzichten op in vergelijking met die van Caesar, aldus Woolf (2011, 100).
42 Timpe 2008, 200-201.
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Julius Caesar kreeg in 59 v.C., een jaar na de vorming van het zogenoemde eerste triumviraat, het proconsulschap toegewezen over de provincies Illyricum (de kust van
Dalmatië) en Gallia Cisalpina (Noord-Italië). Toen in april van dat jaar de stadhouder
van Gallia Transalpina, Quintus Caecilius Metellus Celer, kwam te overlijden werd
zijn ambtsgebied met diens provincie uitgebreid voor een periode van vijf jaar. 1 Bij de
aanvang van Caesars stadhouderschap in 58 v.C. stond hem in Gallië slechts één legioen ter beschikking, maar het zou niet lang duren alvorens hij een aanleiding vond om
in de hele Provincie zoveel mogelijk soldaten te werven (Provinciae toti quam maximum
potest militum numerum imperat), het gevolg van de opmars van een volk dat zich de
Helvetii noemde.2
Onderdeel van de Helvetii vormden de Tigurini, de deelstam (pagus) die zich rond
113 v.C. bij de Cimbri en Teutones had aangesloten en die de Romeinen in 107 v.C. een
zware nederlaag had toegebracht (zie Hoofdstuk I 1.1.3). Vanuit het theoretisch kader
van dit onderzoek geredeneerd is het aannemelijk dat met het opdoemen van de Helvetii collectieve herinneringen herleefden aan de traumatische confrontaties tegen de
Cimbri, Teutones en Tigurini. Deze oorlogen, zo werd geconcludeerd aan het eind van
Deel I, moeten in 58 v.C. nog sterk vertegenwoordigd zijn geweest in het Romeinse
communicatieve geheugen van de late Romeinse Republiek, aangezien deze fase van
het collectieve geheugen een ‘houdbaarheid’ heeft van tachtig tot honderd jaar. De
aannemelijkheid dat het dreigbeeld van een nieuwe traumatiserende oorlog tegen de
oprukkende Helvetii de publieke opinie in Rome kan hebben beïnvloed zal in dit
hoofdstuk getoetst worden.3
Een succesvolle oorlog tegen een mnemonisch ‘besmet’ volk als de Helvetii zou de
ambitieuze Caesar waarschijnlijk geen windeieren leggen. Meer nog dan dat zou iedere associatie met de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones een zege van Caesar van
een Mariaanse glans voorzien. Het ligt dan ook voor de hand dat Caesar veel in het
werk heeft gesteld om deze associatie te versterken. Om deze aanname te toetsen zullen we ons in dit hoofdstuk wenden tot de passages uit Caesars persoonlijke commentarii die betrekking hebben op zijn oorlog tegen de Helvetii. Onderzocht zal worden
Cicero, In Vatinium 15.35-36; Pro Sestio 64.135; De provinciis consularibus 15.36-37; Epistulae ad Atticum
8.3.3; Plutarchus, Caesar 14.10; Suetonius, Caesar 22.1; Appianus, De bello civili 2.2.13; Cassius Dio 38.8.5;
Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.1; Gelzer 1960, 77-79; Ewan, ed. 1993, 1; Canfora 2007, 88;
Lintott 2008, 433; Fischer 2009, 439-440; Gruen 2009, 34; Rosenstein 2009, 88.
2 Caesar, De bello Gallico 1.7.2-3; Walser 1998b, 337-338; Sage 2011, 31-40; Schauer 2016, 210-217.
3 Bellen 1985, 41-42; Kremer 1994, 133-142; Williams 2001, 178-179.
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of, en zo ja op welke wijze Caesar in de De bello Gallico gebruik heeft gemaakt van
recalled memories – de bewuste reactivering van gebeurtenissen uit het verleden – met
betrekking tot de tochten van de Cimbri, Teutones en Tigurini uit het einde van de
tweede eeuw v.C.

2.1 De tocht van de Helvetii
Caesar verschaft zijn lezers geen informatie over de herkomst van de Helvetii, maar
afgaande op de Germania van Tacitus bewoonden zij oorspronkelijk de regio tussen de
Rijn, de Main en het Hercynische Woud.4 Delen van de stam, de Tigyreni (Tigurini) en
Toygeni, zouden zich daar hebben aangesloten bij de Cimbri en Teutones op hun trek
naar het zuiden (zie Hoofdstuk I 1.1.1), zo bericht Strabo op basis van Posidonius.5
Later zouden zij deze gebieden hebben verlaten en zijn opgetrokken naar het Noordwesten van Zwitserland, waar hun aanwezigheid wordt vermeld door Caesar en later
ook door Strabo en Florus. In deze nieuwe streken bewoonden zij gebieden tussen de
“brede en diepe Rijn,” het Juragebergte, het Meer van Genève en de Rhône. Caesar
noemt de Rijn hier expliciet als de grens tussen de gebieden van de Helvetii en die van
de Germanen.6
Ondanks deze natuurlijke afscheiding vonden er volgens Caesar bijna dagelijks
schermutselingen plaats tussen beide volkeren. Het bevechten van de Germanen
wordt door Caesar op meerdere plaatsen als een prestatie van formaat beschouwd. Zo
prijst hij de dapperheid van de Belgae, omdat zij “het dichtst (zitten) bij de Germanen,
die aan de andere kant van de Rijn wonen, met wie ze in voortdurende staat van oorlog
verkeren.”7 De Belgae waren volgens Caesar ook de enigen geweest “die in de tijd van
onze vaders (patrum nostrorum memoria) de Teutones en Cimbri buiten hun gebied hadden weten te houden, terwijl heel Gallië geteisterd werd.”8 De Helvetii waren op hun

Tacitus, Germania 28.1-2. Het is onduidelijk op welke bron Tacitus zich hier beroept, want deze bewering vinden we bij geen enkele andere antieke schrijver. Wellicht dat de beschrijving van Ptolemaeus,
Geographica 2.11.6 van het gebied ten noorden van de Schwäbische Alpen als ”Helvetische woestenij
(
)” op dezelfde traditie teruggrijpt. Zie hiervoor Rieckhoff-Pauli 1980, 46; Rives,
ed. 1999, 231-232.
5 Strabo 7.2.2 = Posidonius F 272 (ed. Edelstein/Kidd).
6 Caesar, De bello Gallico 1.2.3. Zie ook Strabo 4.3.3; Florus 1.45.2; Wiegels 2001a, 953-955; Zimmer/Wolters/Ament 2003, 524-532. Wanneer we aannemen dat de passage “Toen ik het commando voerde over
het leger van Gallia Transalpina, in de nabijheid van de Rijn (In Gallia transalpina intus, ad Rhenum cum
exercitum ducerem …)” bij Varro (De re rustica 1.7.8) betrekking heeft op het stadhouderschap van Cn.
Tremelius Scrofa over Gallia Transalpina tussen 76 en 71 v.C., dan kan de Rijn in deze periode reeds
bekend zijn geweest bij de Romeinen. Zie hiervoor Johne 2006, 59; voor het stadhouderschap van Tremelius Scrofa zie Perl 1980, 97-109; Fündling 2002, 780.
7 Caesar, De bello Gallico 1.1.3; Krebs 2005, 60. Vrgl. Caesar, De bello Gallico 8.54.5 (Hirtius): “Belgae, quorum maxima virtus… esset;” Strabo 4.4.3: “
.” Voor Caesars karakterisering van de Belgae zie Koutroubas 1972, 137-150.
8 Caesar, De bello Gallico 2.4.2-3.
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beurt “heldhaftiger dan de andere Galliërs: bijna dagelijks leveren ze strijd met de Germanen.”9 Caesar impliceert met deze opmerkingen dat de Germanen de overtreffende
trap van dapperheid en barbaarsheid vormen.10
In het verdere verloop van de De bello Gallico is Caesar op een enkele uitzondering
na opvallend mild voor de Helvetii, wier leiders volgens hem doorgaans worden getekend door een nobele inborst.11 Ondanks dat Caesar zijn lezers in deze fase van zijn
commentarii voorbereidt op de komende strijd tegen de Helvetii lijkt hij de Germanen
te beschouwen als de grootste agressors in de regio.12 Het feit dat deze van “de andere
kant van de Rijn (trans Rhenum)”13 kwamen lijkt voor hem reden genoeg om ze als
potentieel gevaarlijk te bestempelen, een convictie die onder invloed van herinneringen aan de Cimbri en Teutones kan hebben postgevat.14
In het verlengde van geschiedschrijvers die verslag hebben gedaan van de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones beschrijft Caesar een enorme mensenmassa van noordelijke barbaren, die haar geboortestreek had verlaten en onverhoeds de binnenlanden
van Gallië was binnengevallen. Het is zeer wel mogelijk dat berichten over deze
nieuwe invasie consternatie heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld in verschillende Noorden Midden-Italische steden, waar de traumatische herinneringen aan de Cimbri onderdeel waren gaan uitmaken van het collectieve geheugen. De stedelijke elite moet
hier dan ook met bovengemiddelde belangstelling de verrichtingen van Caesar in zijn
nieuwe ambtsgebied hebben gevolgd.15 Antieke registraties van de voortekenen die
ten tijde van Marius’ commando zouden zijn waargenomen in de Italische steden
Ameria en Tuder moeten we in dat kader wellicht beschouwen als resonanties van de
collectieve angst die de inwoners destijds hadden gevoeld voor de Cimbri (zie Hoofdstuk I 3.3.3.1).16 Recente onrust onder de Allobroges, een Gallische stam die in 62-61
v.C. onder aanvoering van Catognatus in opstand kwam tegen het Romeinse gezag,
kan daarnaast invloed hebben uitgeoefend op de wijze waarop de nieuwe dreigende
invasie volgens de communis opinio diende te worden bestreden.17
Dat men in Rome eveneens doordrongen leek van het nieuwe gevaar blijkt duidelijk
uit een brief van Cicero aan zijn vriend Atticus, daterend van 15 maart 60 v.C.:
“Een grote zaak die het staatsbelang momenteel bezig houdt is de Gallische oorlogsdreiging. Onze broeders, de Haedui (Haedui, fratres nostri), hebben onlangs
Idem 1.1.4.
Zie tevens Caesar, De bello Gallico 1.40.7-9; Walser 1956, 2; Saddington 1961, 96; Koutroubas 1972, 8687; 112-113; 139; 147; Kremer 1994, 135; 258; Walser 1998a, 38-39; Seager 2003, 30; Riggsby 2006, 59; 8384; James 2000, 59-60. Vrgl. Caesar, De bello Gallico 1.2.3, waarin Caesar de Helvetiër Orgetorix laat opmerken dat geen volk zich qua dapperheid met hen kan meten, waardoor het voor de Helvetiërs een
koud kunstje zou zijn om heel Gallië te veroveren (virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri).
Zie hiervoor tevens Kremer 1994, 136.
11 Caesar, De bello Gallico 1.2.1; 1.7.3-4; 1.18.6; 1.31.7; 1.31.12; Barlow 1998, 140-141.
12 Günnewig 1998, 42; Bleckmann 2009, 67.
13 Caesar, De bello Gallico 1.1.3.
14 Walser 1956, 78; Bellen 1985, 41-42; Cunliffe 1988, 116.
15 Levick 1998, 72.
16 Zie hiervoor Plutarchus, Marius 17.4.
17 Bellen 1985, 42; Williams 2001, 178-179. Voor de opstand van de Allobroges zie Cicero, De provinciis
consularibus 13.32; Caesar, De bello Gallico 1.6.2; Livius, Periocha 103; Cassius Dio 47.1-48.2; Ebel 1976,
100-101; Dyson 1985, 168-169; Rivet 1988, 61-63; 305.
9
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een pak slaag gekregen en er is geen twijfel dat de Helvetii de wapens hebben
gegrepen en de Provincie afstropen.”18
In dezelfde brief weet Cicero te melden dat de senaat de beide consuls van dat moment
verordonneerde om troepen te lichten voor Gallia Cisalpina en Gallia Transalpina,
waarbij de vacationes, de vrijstellingen voor militaire dienst die onder normale omstandigheden golden, dienden te worden ingetrokken (vacationes ne valerent).19 Cicero en
Pompeius zouden als gezanten naar de Gallische gemeenschappen worden gezonden
om deze ervan te weerhouden gemene zaak te maken met de Helvetii.20 De hier door
Cicero genoemde maatregelen lijken te wijzen op het ingang zetten van een tumultus,
een militaire noodverordening die de senaat de mogelijkheid verschafte tot extra militaire maatregelen. Dit duidt op een serieuze angst in Rome voor de ontwikkelingen
in Gallië, die waarschijnlijk werd gevoed door de eerder genoemde opstand onder de
Allobroges uit 62-61 v.C.21
Ook de emissie van een aantal munten in deze periode met aan Galliërs gerelateerde
thematiek geeft mogelijk blijk van de opwinding die de Galliërs in deze dagen veroorzaakt kunnen hebben in Rome. Op de keerzijde van een munt geslagen door muntmeester L. Manlius Torquatus wordt gezinspeeld op de heldendaad van diens voorvader T. Manlius Imperiosus Torquatus, die rond 360 v.C. in een persoonlijk tweegevecht een reusachtige Galliër versloeg, waarna hij de torque van zijn gevallen tegenstander wist te bemachtigen.22 Dit lijkt op een recalled memory van een historisch exemplum, waaruit Rome in deze moeilijke tijden moed kon putten (Afbeelding II 2). Rond
dezelfde tijd laat P. Fonteius Capito een denarius slaan waarop te zien is hoe een Romeinse ruiter gewapend met een speer een naakte barbaar aanvalt – een verwijzing
naar een oom van de muntmeester die in de jaren tachtig van de eerste eeuw v.C. in
zijn hoedanigheid van stadhouder van Gallia Narbonensis enkele opstandige stammen had verslagen.23 Pas halverwege mei 60 v.C. bereikten berichten de Urbs dat de
rust in Gallië tijdelijk weer was weergekeerd. Metellus Celer, de gouverneur van Gallia
Transalpina, zou teleurgesteld zijn geweest dat zijn kans op een triomftocht hierdoor
verkeken was, maar de eerder afgekondigde maatregelen – zoals de extra lichting van
troepen (dilectus) – tonen duidelijk een militaire staat van paraatheid aan.24
Hoewel over de Haedui werd geschreven dat zij in de vierde eeuw v.C. behoorden
tot de coalitie van Keltische stammen die Italië was binnengevallen, hadden de Romeinen later vriendschap met hen gesloten. Caesar noemt hen in de De bello Gallico zelfs

Cicero, Epistulae ad Atticum 1.19.2; Gelzer 1960, 77; Bellen 1985, 41. Strabo vermeldt dat de Haedui de
eerste Galliërs waren die een vriendschapsverband met de Romeinen sloten (4.3.2).
19 Voor het intrekken van vacationes in noodgevallen zie Bellen 1985, 11; Golden 2013, 44-45.
20 Cicero, Epistulae ad Atticum 1.19.3.
21 Bellen 1985, 41; Lintott 2008, 161-162. Voor tumultus-afkondigingen in de tijd van de Republiek zie
Golden 2013, m.n. 42-86; Kerremans, 2016, 822-841; voor de tumultus Gallicus zie Bellen 1985, 1-19;
Kunkel/Wittman 1995, 228-229; Williams 2001, 171; Eckstein 2006, 133; Golden 2013, 52-60.
22 De munt wordt wel gedateerd in 65 en 59 v.C., waarvoor resp. RRC I 411.1a-b; Albert 2003, 165, nr.
1328. Voor Torquatus zie Livius 6.42.5; Claudius Quadrigarius frgm. 10b (ed. Chassignet); Cornell 1995,
348.
23 RRC I 429.1 = BMCRR I 3851-3855; Heitz 2009a, 77; 79.
24 Cicero, Epistulae ad Atticum 1.20.5; Bellen 1985, 41-42.
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“Naast Broedervolk (fratres consanguineique).”25 Deze ‘getemde barbaren’ hadden in 61
v.C. één van hun notabelen, Diviciacus, naar Rome afgezonden om steun te vragen
tegen de Sequani. Vervolgens was bij senaatsbesluit bepaald dat de stadhouder van
Gallia Narbonenses de zorg had om de Haedui bescherming te bieden.26
Nu deze bondgenoten werden bedreigd door de Helvetii zag Caesar hierin een mogelijkheid om zijn concurrent Pompeius als veroveraar voorbij te streven, door af te
rekenen met een volk dat zoals gezegd associaties opriep met de Cimbri en Teutones,
en – niet onbelangrijk – hierover breed uit te weiden in een monumentum litteratum dat
tegenwicht kon bieden aan de vele monumenten en inscripties die herinnerden aan de
overwinningen van Pompeius en diens uitmuntende reputatie – op schrift reeds vereeuwigd in Cicero’s redevoering uit 66 v.C., De imperio Cn. Pompeii en in het werk van
Pompeius’ intieme vriend en historicus Theophanes van Mytilene.27
De Helvetii zouden volgens Caesar tot hun uittocht zijn aangespoord door een zekere Orgetorix, een aanzienlijke en ambitieuze Helvetische aristocraat die volgens Caesar belust was op de heerschappij over zijn volk en om dat doel te bereiken in 61 v.C.
een samenzwering op poten had gezet waarin hij ook twee jonge aristocraten van de
Sequani en de Haedui had weten te betrekken. Orgetorix had hen en zijn eigen stamgenoten de hegemonie over heel Gallië in het vooruitzicht gesteld, maar in de daaropvolgende onlusten vond Orgetorix onder mysterieuze omstandigheden de dood – mogelijk door zelfmoord.28 Desondanks besloten de Helvetii alsnog tot een vertrek, en
hoewel Caesar het verband niet rechtstreeks legt suggereert de eerdere passage waarin
hij rept over voortdurende Germaanse invasies op Helvetisch grondgebied dat de Germaanse agressie de werkelijke reden voor de volksbeweging moet zijn geweest.29
Door het aanwenden van de term late vagari, dat zoiets als ‘breed uitzwermen’ betekent, portretteert Caesar de Helvetii nadrukkelijk als een gens vaga, een in de antieke
Caesar, De bello Gallico 1.33.2; Sage 2011, 1-2. Voor de invasie van de Haedui en andere Keltische
stammen zie Livius 5.34.5 en tevens Diodorus Siculus 5.25.1; Strabo 4.3.2; Lafond 1998, 65. Voor het
vriendschapsverdrag zie Caesar, De bello Gallico 1.43.6-7; Cicero, Epistulae ad familiaris 7.10.4; Epistulae ad
Atticum 1.19.2; Diodorus Siculus 5.25.1; Strabo 4.3.2; Tacitus, Annales 11.25.1-2; Livius, Periocha 61;
Plutarchus, Caesar 26.3; Eumenius, Oratio pro instaurandis scholis 4; Panegyrici Latini 5.2.4; 5.3.1; 8.21.2;
Braund 1980, 420-422; Gardner 1983, 183; Dyson 1985, 152; 154; Dobesch 1990, 23-43; Wolters 1990, 3043; Dobesch 1993a, 328-330.
26 Caesar, De bello Gallico 1.31.9; 1.35.4; 6.12.5; Cicero, De divinatione 1.41.90; Panagyrici Latini 5.3.2-5.3.3
en tevens Gelzer 1960, 76; Dobesch 1993, 331-332. Volgens Dyson (1985, 141; 170) hing de rivaliteit tussen
de Haedui en de Sequani samen met hun pogingen om de lucratieve Rhônehandel onder controle te
krijgen.
27 Voor de overwinningsmonumenten van Pompeius zie Diodorus Siculus 40.4; Plinius, Naturalis historia
7.96-99; Plutarchus, Pompeius 38.2; (inscripties); Cassius Dio 37.21.2; Beard 2007, 7-41 (triomftocht). Voor
Pompeius’ relatie met Theophanes van Mytilene zie bijv. Christ 2004, 77-78. Voor de concurrentie tussen
Caesar en Pompeius zie Gelzer 1960, 94; Raaflaub 1974, 149-150; Welch 1998, 85-86; Wells 1999, 72; 75;
Burns 2003, 91; Krebs 2006, 129; Osgood 2009, 351; Schauer 2016, 168; 174-175; 236-239. Voor de associatie met de Cimbri en Teutones zie Plutarchus, Caesar 18.1; Schadee 2008, 162. Voor Caesars De bello
Gallico als een herinneringsplaats zie Jehne 2006, 234-241.
28 Caesar, De bello Gallico 1.4.2-4. Zie ook Cassius Dio 38.31.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.34; Walser 1956, 2-3; Gerhard 1991, 267-274; Kremer 1994, 135-138; 222-224; Walser 1998a, 39-44; Burns
2003, 97; Seager 2003, 27; Müller/Lüscher 2004, 127-128; Sage 2011, 31. Voor Caesars portrettering van
Orgetorix zie Koutroubas 1972, 10-19; Seager 2003, 27-28.
29 Walser 1956, 3, 86. Caesar (De bello Gallico 1.27.1; 1.28.3) voert ook overbevolking aan als reden voor
de Helvetische migratiegolf – volgens Burns 2003, 95 “a standard Greco-Roman principle of historical
causation.” Zie ook Dyson 1985, 172.
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geschiedschrijving en etnografie gebruikelijke karakterisering van rondtrekkende
noordelijke barbaren.30 Hierdoor worden onmiddellijk associaties met andere krijgszuchtige nomadische volkeren gewekt – in deze context vooral de Cimbri en Teutones,
zoals we hieronder zullen zien.31
Doordat hij eerder reeds de Germaanse dreiging en de ‘affaire’ Orgetorix heeft geintroduceerd heeft Caesar de schuld voor de komende strijd tegen de Helvetii op voorhand volledig in barbaarse schoenen geschoven.32 Het ostentatieve voornemen van de
Helvetii om hun gezag in geheel Gallië te vestigen kon door Caesar worden aangevoerd als extra bewijs voor het gevaar dat van dit volk uitging.33 Gelzer ziet hierin
bewijs dat Caesar naarstig op zoek moest naar een legitimatie voor zijn optreden tegen
de Helvetii, omdat hij als stadhouder van Gallia Transalpina formeel gezien niets met
een interne Gallische aangelegenheid te maken had. Daar staat echter tegenover dat
Romeinse generaals over het algemeen een grote speelruimte hadden om hun diplomatieke en militaire operaties in den vreemde gestalte te geven en dat de senaat zelden
specifieke instructies overhandigde aan zijn legeraanvoerders.34 Caesars reden om de
opmars van de Helvetii als een grootscheepse, voor Rome uiterst bedreigende migratiebeweging af te schilderen lijkt dus in eerste instantie uitgelegd te mogen worden als
een poging van de generaal om zich in de geest van zijn oom Marius op te werpen als
de beschermer van Rome.35
Moderne historici hebben het gevaar dat er zou hebben geschuild in de opmars van
de Helvetii enigszins gerelativeerd door erop te wijzen dat dit volk, evenals de Cimbri
en Teutones, moet worden beschouwd als een laat-Keltische bende huurlingen die
Gallische stammen haar diensten kwam aanbieden in hun strijd tegen de Germaanse
vorst Ariovistus en zijn krijgshordes.36 Afgaande op Caesars berichtgeving moet Ario-

Caesar, De bello Gallico 1.2.4.
Kremer 1994, 136-137. Zie ook Livius, Periocha 103; Plutarchus, Caesar 18.1; Cassius Dio 38.31.2-3; Walser 1956, 5-6; Bellen 1985, 41-42; Cunliffe 1988, 114-117; Walser 1998a, 41; Burns 2003, 95. Caesar is hier
niet geheel consequent, want in dezelfde passage stelt hij dat de woongebieden van de Helvetii aan alle
kanten door natuurlijke grenzen waren omsloten, waardoor zij belemmerd werden om strooptochten
tegen buurvolkeren te ondernemen. Dit zou hun oorlogszuchtige karakter aan banden hebben gelegd
(1.2.3-5). Zie voor deze discrepantie Walser 1998a, 41; Krebs 2006, 116.
32 Walser 1956, 6-7.
33 Voor het beeld van de Helvetii bij Caesar zie Koutroubas 1972, 86-111; Kremer 1994, 133-142. Torigian
(1998, 45-60, m.n. 51-56) heeft betoogd dat Caesar met het oprakelen van de ‘affaire Orgetorix’ een signaal aan zijn Romeinse lezerspubliek heeft willen afgeven dat een Gallische eenwording slechts bewerkstelligd mocht worden onder Romeinse supervisie. Zie hiervoor tevens Burns 2003, 88; 98; Krauss 2009,
166.
34 Gelzer 1960, 93 en tevens Timpe 1965, 203-204; Will 1992, 87; Seager 2003, 19-21; Sage 2011, 32-33.
Burns (2003, 89) zegt hierover: “We can read much of the Gallic War as a justification to the Senate for
expanding the war farther and farther into Gaul and further and further from the original and restricted
senatorial charge.” Zie ook Riggsby 2006, 175-189. Voor de grote mate van zelfstandigheid van Romeinse generaals op het gebied van beslissingen nemen ten aanzien van buitenlandse volkeren zie Eckstein 1987; Rosenstein 2009, 88.
35 Osgood 2009, 351. De noodzaak om de provincie Gallia Transalpina en Italië te beschermen tegen
barbaarse invasies vormt één van de hoofdthema’s in De bello Gallico, waarvoor Seager 2003, 19. Zie voor
Caesars pogingen om zijn verwantschap met Marius te benadrukken De bello Gallico 1.40.5; Maier 1978,
29 en verder Hoofdstuk I 5.3.5 en III 2.1.
36 Walser 1998a, 81-88. Voor Kelten als huurlingen zie o.a. Rankin 1995, 23-24; Cunliffe 1999, 75-84.
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vistus zich reeds rond 70 v.C. ten westen van de Rijn hebben bevonden, waar hij verschillende Gallische stammen het leven zuur moet hebben gemaakt (zie Hoofdstuk II
3.1).37
Voor deze aanname pleiten de contacten die er in de dagen voor Caesars interventie
in Gallië lijken te zijn geweest tussen de Helvetii en twee andere Gallische stammen,
de Sequani en Haedui, die beide op voet van oorlog stonden met Ariovistus.38 De Haeduer Dumnorix wordt door Caesar getypeerd als Helvetiis amicus.39 Tevens vermeldt
hij diens huwelijk met een dochter van Orgetorix, het vermeende brein achter de Helvetische uittocht, wat eveneens bewijs lijkt te vormen voor banden tussen de Haedui
en de Helvetii. Dat Caesar in dit gedeelte van De bello Gallico Ariovistus in het geheel
niet noemt is op zijn minst opmerkelijk, aangezien de Germanenleider zich zoals gezegd in 58 v.C. reeds ten westen van de Rijn moet hebben opgehouden – wat Caesar
verderop in Boek 1 bevestigt.40 Wanneer er enige waarheid schuilt in een anekdote bij
Plinius – ontleend aan de schrijver en biograaf Cornelius Nepos, een tijdgenoot van
Caesar (circa 100-28 v.C.) – moeten zich inderdaad reeds in deze periode Germanen
hebben opgehouden op Gallisch grondgebied. Plinius beschrijft een groep Indiërs die
via de noordelijke oceaan naar Germanië was afgedreven. Hierna zouden zij door de
Suebi gevangen zijn genomen en cadeau gedaan aan de eerder genoemde Quintus
Caecilius Metellus Celer, Caesars voorganger als proconsul in Gallië.41
Caesar lijkt de onderlinge barbaarse contacten tussen de Helvetii, Sequani en
Haedui te presenteren als componenten van een Gallische samenzwering, aangezien
hij de dreiging van de Helvetii nodig heeft als een op zichzelf staand thema – niet als
segment van een groter ‘Germanenprobleem’ waarvan Ariovistus de basis vormde.
Volgens deze oude maar alleszins plausibele theorie was het voor Caesar niet wenselijk dat de Helvetii met Ariovistus zouden afrekenen, aangezien hem dat de legitimatie
zou hebben ontnomen om in het vrije Gallië te interveniëren. Er is hierbij wel geopperd
dat het bondgenootschap dat de Romeinen sinds 59 v.C. met Ariovistus hadden –
waarin Caesar als consul zeker zijn hand moet hebben gehad – een manier was om de
tijdelijke neutraliteit van Ariovistus af te dwingen.42

Caesar, De bello Gallico 1.36.7.
Idem 1.3.4-5; Walser 1998a, 86-87.
39 Caesar, De bello Gallico 1.9.2-3.
40 Idem 1.36.7; Walser 1998a, 86. Voor Caesars karakterisering van Dumnorix zie Koutroubas 1972, 4251; Seager 2003, 27-29.
41 Plinius, Naturalis historia 2.170 = Cornelius Nepos, frgm. 7 (ed. Peter); Bengtson 1954, 229-236; Dick
2008, 72-73; Podossinov 2014, 133-145. Ook bij Pomponius Mela 3.45 vinden we deze anekdote, maar bij
hem zijn het de Keltische Boii die de Indiërs aan Metellus overhandigen. Bengtson (1954, 229-236) en
ook Fischer (2009, 439-440) lijken het verhaal niettemin als historisch te beschouwen. Twijfel is er bijv.
bij André 1982, 45-55; Tausend 1999, 115-125; Podossinov 2014, 135-139; 144. Deze twijfel betreft overigens de identiteit van de gijzelaars (Indiërs), niet de persoon van Ariovistus.
42 Delbrück 2000, 562-567 (oorspronkelijke druk 1900). Voor discussie zie Holmes 1911, 218-224. Voor
Caesars aandeel in de totstandkoming van het bondgenootschap zie Plutarchus, Caesar 19.1; Appianus,
Celtica 4.16; Cassius Dio 38.34.3; Adcock 1956, 32; Burns 2003, 112.
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2.2 Caesar, quod memoria tenebat: recalled memories aan een collectief trauma
Volgens Caesar hadden hem berichten bereikt dat de meute Helvetii voornemens was
om door de Romeinse provincie Gallia Narbonensis te trekken.43 Collectieve herinneringen aan zowel Rome’s verre als het meer recente verleden legden sterke nadruk op
wat rondzwervende barbarenvolkeren vermochten. Onder invloed van deze memoria
wordt vrijwel iedere barbarenstroom in de literaire traditie van de Romeinse wereld
geduid als een grootscheepse migratie en beramen de barbaren in kwestie vrijwel altijd
een aanval op Rome – met verwoesting en onrust als logische vooruitzichten.44 De opmars van de Cimbri en Teutones, culminerend in de invasie van de Cimbri over de
Alpen, was in Caesars tijd de meest recente rechtstreekse barbaarse dreiging voor
Rome en herinneringen hieraan maakten waarschijnlijk deel uit van het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving. Hieronder zullen we zien dat Caesar herhaalde
pogingen heeft ondernomen om deze herinneringen binnen de context van de nieuwe
dreiging van de Helvetii te reactiveren.
Het nomadische karakter van de Helvetii (gens vaga) wordt door Caesar geaccentueerd doordat zij volgens hem hun steden en dorpen, hoeven en graanvoorraden in
brand hadden gestoken – waaruit de intentie valt af te lezen dat zij zich blijvend in
Gallië wilden vestigen.45 Caesar baseerde deze gegevens naar eigen zeggen op in het
Grieks geschreven lijsten die werden aangetroffen in het kamp van de Helvetii, met
daarop de namen van alle krijgers, maar ook die van de vrouwen, kinderen en ouden
van dagen. In het totaal betrof het volgens Caesar 368.000 barbaren, waarvan ongeveer
tweeënnegentigduizend “wapendragenden.”46 Om het potentiële gevaar dat deze
Helvetische mensenmassa voor Rome kon gaan opleveren te benadrukken koppelt
Caesar de ‘migratie’ aan een al dan niet gefingeerd voornemen van de Helvetii om
door Gallia Narbonensis te trekken, in deze context nadrukkelijk “onze Provincie (provincia nostra)” genoemd.47 Uit voorzorg liet Caesar de brug over de Rhône bij Genava
(Genève), waar de verschillende deelstammen van de Helvetii zich verzameld hadden,
afbreken.48
Deze enorme aantallen barbaren in de directe nabijheid van Romeins territorium
worden door Caesar feitelijk aangewend als een excuus om snel in te grijpen in zijn
nieuwe ambtsgebied. Hij vertrok naar eigen zeggen ogenblikkelijk uit Rome en reisde
in sneltempo naar het gebied rond Genava.49 De Helvetii zouden daarop een gezantschap van hun voornaamste edelen hebben gezonden om hem ervan te overtuigen dat

Caesar, De bello Gallico 1.7.1.
Burns 2003, 121. Zie ook Bellen 1985; Timpe 1994, 59-60.
45 Caesar, De bello Gallico 1.5.2-3. Zie ook Plutarchus, Caesar 18.1; Florus 1.45.2-3; Cassius Dio 38.31.2-3;
Orosius, Historiarum adversus paganos 6.7.4; Koutroubas 1972, 98; Kremer 1994, 138; Walser 1998a, 44-45.
46 Caesar, De bello Gallico 1.29.1-3. Voor de onwaarschijnlijkheid van de door Caesar genoemde aantallen
zie Gelzer 1960, 93; Walser 1998a, 73-74; Burns 2003, 102-103; vrgl. Sage 2011, 39. Plutarchus, Caesar 18.1
heeft het over 300.000 Helvetii, waarvan 190.000 strijders; Cassius Dio (38.31.2) vermeldt slechts dat zij
groot in aantal waren; Orosius, Historiarum adversus paganos 6.7.5 noemt 157.000 Helvetii en hun bondgenoten, waarvan er 47.000 sneuvelden in de beslissende slag.
47 Caesar, De bello Gallico 1.7.1.
48 Idem 1.7.2-3; Walser 1998a, 52-53.
49 Caesar, De bello Gallico 1.7.1-2. Zie tevens Plutarchus, Caesar 17.4; Walser 1998a, 51-52; Rosenstein 2009,
92.
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hun bedoelingen vreedzaam waren en dat zij slechts door het Romeinse grondgebied
wilden trekken, “zonder kwade bedoelingen.”50
Hier lijkt Caesar impliciet een historische parallel te trekken tussen het verzoek van
de Helvetii en de ‘vreedzame’ bedoelingen van de Cimbri en Teutones, die in 109 v.C.
tijdens onderhandelingen met M. Iunius Silanus slechts zouden hebben verzocht om
grond om zich op te vestigen – met desastreuze gevolgen voor Rome, zo zullen Caesars
tijdgenoten zich ongetwijfeld herinnerd hebben (zie Hoofdstuk I 1.1.2). Aansluitend
zet Caesar in dit deel van de De bello Gallico een aantal onverhulde memoria van de
Cimbri en Teutones in om het gevaar van de Helvetii verder te contextualiseren. Door
deze doelbewuste reactivering van het verleden versterkt Caesar het potentiële gevaar
van de nieuwe barbarendreiging en beklemtoont hij terzelfdertijd de noodzaak voor
een snelle militaire interventie.
Als eerste roept Caesar bij zijn publiek de Romeinse nederlaag van Lucius Cassius
Longinus tegen de Helvetii uit 107 v.C. in herinnering, die destijds in het kielzog van
de Cimbri en Teutones waren meegetrokken:
“Caesar was niet vergeten (Caesar, quod memoria tenebat) dat de Helvetii consul
Lucius Cassius hadden gedood en diens leger hadden verslagen en onder het juk
gebracht.”51
Deze memoria was vanzelfsprekend geen persoonlijke herinnering van Caesar; het betreft hier een uiterst subjectieve collectieve Romeinse herinnering waarin een sterke
nadruk lag op wat de Romeinen zich wensten te herinneren, namelijk dat het Romeinse
volk in 107 v.C. groot onrecht was aangedaan. Deze gedachte wordt door Caesar nog
verder gevoed doordat hij de Helvetii zelf hoog laat opgeven over hun historische overwinning. Volgens Caesar vroegen zij zich zelfs af hoe het kon bestaan “dat hun onrecht
(iniuriae) zo lang ongestraft bleef.”52 Door deze historische feiten op te dissen – één van
de spaarzame verwijzingen naar Rome’s verleden in de De bello Gallico, want Caesar
verschaft zijn lezers over het algemeen weinig historische achtergronden53 – legitimeert de veldheer zijn vervolgstap, namelijk het aanleggen van een verdedigingslinie
Caesar, De bello Gallico 1.7.3.
Idem 1.7.4. Zie ook Koutroubas 1972, 99; Walser 1998a, 53; Seager 2003, 20.
52 Caesar, De bello Gallico 1.14.4-5; zie ook 1.7.4-5; 1.12.5-7; Livius, Periocha 65; Tacitus, Germania 37.4;
Plutarchus, Caesar 18.1; Orosius, Historiarum adversus paganos 5.15.23; Walser 1998a, 61-62; Seager 2003,
20; Kraus 2009, 168. Zie Mattern 1999, 185 voor de term iniuriae. Voor de bewuste reactivering van de
memoria van de Cimbri en de Teutones in De bello Gallico zie Callies 1971, 347.
53 Riggsby (2006, 154; 177) wijst op het ontbreken van historische perspectieven in De bello Gallico. Wat
betreft expliciete referenties naar specifieke historische gebeurtenissen: in Boek 1 verwijst Caesar drie
keer naar de invasie van de Tigurini uit 107 v.C. (1.7.4; 1.12.4-7; 1.13.7) en twee maal naar de Cimbri en
Teutones (1.33.4; 1.40.5). In het totaal zijn er acht verwijzingen in De bello Gallico naar de specifieke memoria van de Cimbri en Teutones (tevens nog 2.4.2; 2.29.4; 7.77.12). Zie hiervoor ook Hoofdstuk II 3.1 en
III 2.1. Andere specifieke gebeurtenissen waarnaar Caesar verwijst zijn de opstand van de Allobroges
in 62-61 v.C. (1.6.2; 1.44.9); de Slag bij Magetobriga tussen de Haedui, de Sequani en de Arverni in 63
v.C. (1.31.12); de slavenopstand (van Spartacus) van 73-71 v.C. (1.40.5); de nederlaag van de Arverni en
de Ruteni tegen Q. Fabius Maximus in 121 v.C. (1.45.2). De meeste verwijzingen naar het verleden zijn
echter minder concreet. Zie bijv.: “De zware machtsstrijd tussen deze twee (d.i. de Haedui en de Arverni) duurde nu al jaren, maar het geschiedde dat de Arverni en de Sequani de hulp van de Germanen
hadden ingehuurd (1.31.4:);” “Er is een tijd geweest dat de Galliërs de Germanen in krijgsmoed overtroffen (6.24.1).”
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van negentien mijl.54 Het bewust inzetten van deze memoria toont wellicht de realiteit
van de angst in Rome voor een nieuwe invasiegolf van het kaliber van de Cimbri en
Teutones.55
Volgens Caesar probeerden de Helvetii zonder succes de verdedigingslinie te doorbreken, waardoor zij zich gedwongen zagen om de gebieden van de Haedui en Sequani binnen te trekken. Caesar reisde af naar Noord-Italië om twee nieuwe legioenen
te lichten; ook de drie legioenen die gestationeerd lagen in Aquileia liet hij naar Gallië
overkomen.56 De in de loop van de tijd in Gallië verzamelde Romeinse troepenmacht
van zes legioenen57 lijkt een aanwijzing voor de paniek die de rondzwervende barbarenmeute veroorzaakte – of op zijn minst een effectieve manier van Caesar om de publieke opinie in die richting te mobiliseren.
Caesar noemt in dit deel van zijn relaas expliciet Tolosa, “civitas est in provincia,”
voor de Romeinen een strategische voorpost van waaruit stammen die niet onder Romeins gezag stonden konden worden gecontroleerd en tevens een belangrijk centrum
voor de Gallische wijnhandel.58 Italische kooplieden verwierven hier reeds vóór de
Romeinse verovering een belangrijke positie.59 Door het noemen van Tolosa lijkt Caesar opnieuw de indruk te willen wekken dat Romeinse belangen openlijk bedreigd
werden. De stad was bij Caesars publiek mogelijk nog bekend vanwege de rol die zij
gespeeld had ten tijde van de opmars van de Cimbri en Teutones, toen ze was ingenomen door de Keltische Volcae Tectosages (zie Hoofdstuk I 1.1.3). In ieder geval presenteert Caesar de situatie met de Helvetii als een groot gevaar voor de Provincie en
schetst hij het angstbeeld van “een oorlogszuchtig, anti-Romeins volk (homines bellicosos, populi Romani inimicos) als buren in een openliggend, graanrijk gebied,” terwijl
de afstand tussen de woongebieden van de Haedui en Sequani – waar de Helvetii zoals
gezegd op het punt stonden doorheen te trekken – en de stad Tolosa en de Provincie
in werkelijkheid enkele honderden kilometers moet hebben bedragen.60 Ook Caesars
schijnbaar terloopse opmerking dat hij zijn troepen “naar de Allobroges, en van de
Allobroges naar de Segusiavi (voert). Dat is het eerste volk buiten de Provincie aan de
overzijde van de Rhône,” krijgt door de gesuggereerde nabijheid van het barbaarse
gevaar voor de bewoners van de Romeinse provincie Gallia Transalpina en de dientengevolge op stapel staande oorlogshandelingen extra betekenis.61
Caesar schetst in zijn commentaar vervolgens het beeld van plunderende Helvetii
die het territorium van de Haedui en Ambarri teisterden, een bevriende stam van de
Caesar, De bello Gallico 1.8.1.
Zie tevens Appianus, Celtica 4.15; Cassius Dio 38.31.4. Zie Riggsby 2006, 175-177 voor Caesars opvattingen over een bellum iustum en de Helvetii.
56 Caesar, De bello Gallico 1.10.1-4.
57 Afgaande op Caesar, De bello Gallico 1.7.2-3 en 1.10.3 zou Caesar drie legioenen uit Aquileia naar Gallia
Transalpina hebben verplaatst, het Zevende, Achtste en Negende; twee extra legioenen werden daarna
gelicht in Italië (Gallia Cisalpina), het Elfde en Twaalfde. Eén legioen bevond zich van aanvang af in
Gallia Transalpina, het Eerste. Zie hiervoor Kraner/Dittenberger/Meusel, eds. 1960, 99; 104 (1); Walser
1998a, 55-56; Pollard/Berry 2012, 24-26.
58 Caesar, De bello Gallico 1.10.1.
59 Zie ook Cassius Dio 38.32.3. Voor Toulouse zie Labrousse 1968, 85-136; voor de stad in de tijd van
Caesar en zijn rol in de wijnhandel 137-232. Zie tevens Rivet 1988, 115-129; Botermann 2005, 95. Voor
de betekenis van de stad binnen het West-Europees handelsnetwerk zie Cunliffe 1988, 81-86; 196-197.
60 Caesar, De bello Gallico 1.10.1-2; Koutroubas 1972, 92-93; Walser 1998a, 54-55; Schauer 2016, 214.
61 Caesar, De bello Gallico 1.10.5.
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Haedui. Zelfs de Allobroges – die zeer recentelijk zelf nog voor onrust hadden gezorgd
in Rome en vervolgens de wapens tegen de Romeinen in Gallië hadden opgenomen62
- waren volgens Caesar niet gevrijwaard gebleven van deze strooptochten. 63 Caesar
besloot de Helvetii in te halen en opende de aanval op het moment dat zij met provisorische vlotten en aaneengebonden bootjes de Saône probeerden over te steken.64
Barbaren die op onbeholpen wijze rivieren oversteken zijn een geliefd thema bij
klassieke schrijvers, vermoedelijk bedoeld om de simpliciteit te benadrukken van het
volk in kwestie en tegelijk de Romeinse superioriteit op technisch vlak. Vanuit mediterraan standpunt bekeken ontberen barbaarse volkeren ten enenmale culturele rijkheid. Het accent ligt in de antieke beschrijvingen dan ook per definitie op wat zij niet
hebben: technologie, onderwijs, sociale structuren en een vaste woonplaats.65
De Tigurini, die de overkant nog niet bereikt hadden, trakteerde Caesar naar eigen
zeggen op een zware nederlaag. Het waren uitgerekend deze Tigurini die, zoals we in
Hoofdstuk I 1.1.3 zagen, als bondgenoten van de Cimbri en Teutones consul Lucius
Cassius Longinus en zijn legaat L. Calpurnius Piso Caesonius in 107 v.C. een verpletterende nederlaag hadden bezorgd66 – een herinnering waarover Caesar opmerkt dat
deze nog altijd in het geheugen “van onze vaders” stond gegrift (patrum nostrum memoria).67 Met deze tweede expliciete historische referentie binnen een kort tijdsbestek
bedient Caesar zich wederom nadrukkelijk van een recalled memory, waardoor Caesars
militaire optreden tegen de Tigurini een historisch gegronde rechtvaardiging krijgt.68
De toevoeging patrum nostrum memoria lijkt te suggereren dat de hier gepresenteerde
historische gebeurtenissen als een geabstraheerde herinnering deel uitmaakte van
Rome’s collectieve geheugen, maar Caesar tracht deze met de reactivering ervan terug
te plaatsen in het communicatieve geheugen, waarmee hij een hernieuwde, actieve
overdracht van de betreffende herinnering beoogde – die uiteraard geassocieerd
diende te worden met de actuele dreigende situatie van dat moment.
Kunnen we de nederlaag uit 107 v.C. dus aanmerken als een collectieve herinnering
waarmee waarschijnlijk grote delen van de Romeinse bevolking via diverse media in
de loop der tijd vertrouwd was geraakt, Caesar koppelt deze memoria bewust aan een
collectieve familieherinnering, waardoor het relaas van de gebeurtenissen een persoonlijke dimensie krijgt. Want “de Tigurini hadden namelijk commandant Lucius
Piso, de grootvader van Caesars schoonvader Lucius Piso, in dezelfde slag gedood als
Cassius.”69

Hier verwijst Caesar tweemaal kort naar: De bello Gallico 1.6.2; 1.44.9.
Caesar, De bello Gallico 1.11.1-5.
64 Idem 1.12.1-3. Caesar (De bello Gallico 1.13.2) kan niet nalaten op te merken dat de Helvetii twintig
dagen voor hun oversteek nodig hadden, daar waar het Caesar slechts een dag had gekost om een brug
te bouwen. Zie tevens Riggsby 2006, 74.
65 Zie hiervoor Jensen 2018, 1-2. Toen de Cimbri en Teutones bij hun invasie van Italië de Atesis overstaken ging dat volgens de geschiedschrijver Florus gepaard “met barbaarse stompzinnigheid (stoliditate barbarica),” doordat zij in plaats van bruggen te bouwen of boten in te zetten de rivier simpelweg
overzwommen (1.38.12).
66 Caesar, De bello Gallico 1.12.4-7.
67 Idem 1.12.5. Zie ook Plutarchus, Caesar 18.1-2; Appianus, Celtica 4.1.3; Cassius Dio 38.32.4.
68 Gelzer 1960, 95-96; Koutroubas 1972, 91-92; Walser 1998a, 59; Riggsby 2006, 176-177; Jeffrey Tatum
2008, 55; Kraus 2009, 168.
69 Caesar,De bello Gallico 1.12.7; Walser 1998a, 59; Sage 2011, 35.
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Met de (re)activering van deze familiegeschiedenis heeft Caesar de intentie om extra draagvlak te creëren onder zijn publiek voor zijn vervolgstappen tegen de Helvetii:
Caesar wreekt immers niet alleen Rome voor het geleden onrecht, maar tevens zijn
familie-eer, zoals hijzelf ook aangeeft.70 In beide gevallen plaatst hij zichzelf nadrukkelijk in de Mariustraditie.71 Iets verderop geeft hij te kennen geen aarzeling te voelen,
“omdat de gebeurtenissen waar de Helvetische gezanten aan hadden herinnerd,72 hem nog goed voor de geest stonden (memoria teneret). Die waren voor
hem des te moeilijker te verkroppen omdat het de Romeinen allemaal buiten hun
schuld was overkomen.”73
Interessant is de toevoeging die Caesar hier plaatst, namelijk dat hij zegt de gebeurtenissen die de Helvetische gezanten noemden “hem nog goed voor de geest stonden
(memoria teneret).” Het feit dat Caesar zeven jaar na de gememoreerde gebeurtenissen
is geboren en het strikt genomen dus om indirecte herinneringen (prosthetic memories)
moet gaan – herinneringen aan gebeurtenissen die Caesar niet persoonlijk heeft beleefd maar waarover hij langs andere kanalen moet zijn geïnformeerd, zoals mondelinge familietradities of historiografische werken74 – versterkt de aanname dat het hier
een onder Caesars publiek wijdverbreide collectieve herinnering betreft.
De gezanten die Caesar in dit fragment noemt zouden zijn aangevoerd door Divico,
dezelfde persoon die in 107 v.C. de Helvetische troepen had aangevoerd en inmiddels
dus een zeer respectabele leeftijd moet hebben bereikt.75 Divico zou tijdens de gesprekken hebben opgemerkt dat de Romeinen moesten oppassen dat de plaats waar zij nu
stonden geen faam zou verwerven als nieuwe rampplek voor Rome, waaraan de vernietiging van Caesars leger een blijvende herinnering zou vormen – de derde recalled
memory van de Romeinse nederlagen aan het eind van de tweede eeuw v.C.76 Volgens
Caesar zouden de Tigurini destijds echter zonder enige waarschuwing de aanval hebben geopend. Het huidige gedrag van de Helvetii was een nieuwe onrechtvaardigheid
(iniuria) jegens het Romeinse volk en – met de eerder genoemde memoria in het achterhoofd – reden genoeg voor een oorlog.77
Wat volgt in Caesars verslag is een lange achtervolging, die op bepaalde momenten
wordt onderbroken door kleine schermutselingen, maar waarbij vooral een dreigend
graantekort aan Romeinse zijde voortdurend wordt opgemerkt door de generaal.78
Wederom springt de rol van Dumnorix in het oog, de jongere broer van Diviciacus,
die er door Caesar van wordt beschuldigd de graanleveranties die de Haedui hem
Caesar, De bello Gallico 1.12.7.
Walser 1998a, 59.
72 Bedoeld lijkt hier “de vroegere rampspoed van de Romeinen en de Helvetische heldhaftigheid van
weleer” (1.13.4-5) en “die smaad uit het verleden” (1.14.3), die Caesar binnen deze context noemt.
73 Caesar, De bello Gallico 1.14.1-2; Walser 1998a, 61.
74 Walser 1998a, 61.
75 Caesar, De bello Gallico 1.13-14; Gelzer 1960, 96; Christ 1974, 283-284; Walser 1998a, 58-59; 88; Goldsworthy 2006, 214-215.
76 Caesar, De bello Gallico 1.13.7.
77 Idem 1.14.4. In de Romeinse literatuur wordt iniuriae regelmatig gekoppeld aan ultio (wraak) of ulciscor (wraak nemen). Zie hiervoor Mattern 1999, 185-186; Riggsby 2006, 179-180. Voor talrijke voorbeelden
van de relatie tussen iniuriae en ultio/ulciscor zie Mattern 1999, 185-186, n. 75 aldaar.
78 Caesar, De bello Gallico 1.15-16; Walser 1998a, 62-63.
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hadden toegezegd opzettelijk te hebben vertraagd en informatie aan de Helvetii te
hebben doorgesluisd. Wanneer in deze beschuldiging enige waarheid schuilt wijst dat
mogelijk opnieuw in de richting van bondgenootschap tussen de Haedui en de Helvetii.79
De beslissende confrontatie voltrok zich vermoedelijk in de omgeving van Bibracte
(Mont Beuvray), waar Caesar naar eigen zeggen een hoge positie innam en afwachtte
tot de vijand hun gelederen verbraken– een beschrijving van een tactiek die waarschijnlijk niet toevallig overeenkomsten vertoont met die van Marius bij Aquae
Sextiae.80
Opnieuw viel er een groot aantal slachtoffers onder de Helvetii. Na hun nederlaag
vluchtten zij terug in de richting van de Rijn. Volgens Caesar ging het hier nog slechts
om honderdtienduizend barbaren.81 Hij gaf hen het bevel zich opnieuw te vestigen in
de gebieden die zij eerder verlaten hadden, zodat hij ervan verzekerd was dat deze
regio niet onbewoond bleef.82 Zo werd de Germanen van de overzijde van de Rijn belemmerd om bezit te nemen van het Helvetische land, want dat zou hen buren maken
van de Gallische provincie en dat was een situatie die Caesar volstrekt onwenselijk
achtte.83 Volgens Caesar konden de Gallische stammen nu opgelucht ademhalen: zij
begrepen dat Caesar de Helvetii in eerste instantie had willen straffen voor hun misdaden van weleer tegen het Romeinse volk (veteres Helvetiorum iniuriae populi Romani),
“maar voor het Gallische land had dit zeker zo gunstig uitgepakt als voor de Romeinen.”84

2.3 Conclusie
In dit hoofdstuk werd Caesars representatie van zijn confrontatie tegen de Helvetii
geanalyseerd vanuit een mnemonische invalshoek. Daarbij kwamen twee belangrijke
conclusies aan het licht.
In de eerste plaats lijkt Caesar ondanks een tamelijke mildheid jegens de Helvetii
en een zekere bewondering voor hun dapperheid de Helvetische opmars te hebben
voorgesteld als een migratie van Cimbrisch-Teutoonse proporties, die zowel een gevaar voor de Gallische wereld als voor Rome zelf had kunnen opleveren. Uit de correspondentie van Cicero en de emissie van enkele munten waarop de beteugeling van
barbarendreiging uit het Romeinse verleden wordt gememoreerd kunnen we afleiden

Caesar, De bello Gallico 1.16-20; Gelzer 1960, 96; Walser 1998a, 63-64.
Caesar, De bello Gallico 1.24.1-3; Burns 2003, 117; Rosenstein 2009, 96.
81 Caesar, De bello Gallico 1.27.4; 1.29.3. Plutarchus, Caesar 18.4 noteert 100.000 overlevenden; Strabo 4.3.3
noemt uitzonderlijk genoeg een aantal van slechts 8000, wellicht omdat hij zich op andere bronnen heeft
gebaseerd; Orosius, Historiarum adversus paganos 6.7.5 spreekt van 47.000 doden. Zie ook Appianus, Celtica 4.1.3; 4.15; Florus 1.45.3-4; Cassius Dio 38.33.2-6; Gelzer 1960, 92-97; Goldsworthy 1996, 128-130;
Walser 1998a, 70-72; Goldsworthy 2006, 205-223; Sage 2011, 37-41.
82 Cicero, Pro Balbo 14.32 (56 v.C.) maakt melding van verdragen met een aantal barbaarse stammen,
waaronder de Helvetii. Mogelijk betreft het hier Caesars regelingen met de Helvetii omtrent hun gedwongen terugkeer. Zie tevens Kremer 1994, 121-122; Fischer 2009, 441.
83 Caesar, De bello Gallico 1.28.3-4. Zie ook Strabo 4.3.3; Plutarchus, Caesar 18,5-6; Koutroubas 1972, 94;
114; Walser 1998a, 71.
84 Caesar, De bello Gallico 1.30.2.
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dat berichten over de opmars van de Helvetii de nodige consternatie moet hebben veroorzaakt in Rome in de periode direct voorafgaand aan Caesars proconsulschap. Deze
consternatie werd waarschijnlijk tijdelijk aangewakkerd door een opstand onder de
Gallische Allobroges in 62-61 v.C.
Ten tweede: aangezien de Allobroges bij aanvang van Caesars stadhouderschap
geen serieuze dreiging meer vormden moet de opmars van de Helvetii voor Caesar
een welkom alternatief zijn geweest om in Gallië naar de wapens te grijpen. Om zijn
strijd tegen de Helvetii te legitimeren reactiveert Caesar tot driemaal toe collectieve
herinneringen aan de Romeinse nederlagen tegen de Tigurini in 107 v.C. Hiermee profileert Caesar zich in het eerste boek van de De bello Gallico niet slechts als zegevierend
generaal, maar bovenal als de succesvolle wreker van de Romeinse schande van 107
v.C.
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3
Caesar en de representatie van de Germanen
in de De bello Gallico

De strijd tegen Helvetii lijkt binnen Caesars commentarii de prelude te vormen op de
lange oorlog die Caesar in Gallië zou voeren. In achtentwintig capita (van de in het
totaal vierenvijftig capita die Boek 1 van de De bello Gallico bevat) heeft Caesar verslag
gedaan van een oorlog tegen een barbaarse tegenstander, doorspekt met memoria aan
gebeurtenissen uit Rome’s recente verleden.
In hoofdstuk II 1 werd geconcludeerd dat Caesar met de introductie van de naam
Germania de Cimbri en Teutones met terugwerkende kracht het predicaat ‘Germanen’
opplakte. Volgens dit principe geredeneerd was het voor Caesar nu mogelijk om zijn
oorlogen tegen Germaanse stammen voor tijdgenoten te presenteren binnen de mnemonische context van de traumatische oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. Of Caesar deze herinneringsstrategie toepast in zijn representatie van zijn oorlog tegen de
Germaanse warlord Ariovistus is de vraag die in dit hoofdstuk als eerste centraal staat.
Deze oorlog, die zich evenals die tegen de Helvetii in 58 v.C. voltrok, vormt het thema
van het resterende deel van het openingsboek van de De bello Gallico (vijfentwintig
capita).
De jaren daarop stonden in het teken van conflicten met diverse andere Germaanse
stammen, met name de Usipetes, Tencteri en Sugambri, door Caesar beschreven in de
boeken 4, 5 en 6 van de De bello Gallico. Ook deze boeken zullen worden geanalyseerd
binnen de context van collectieve herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones. Welk narratief schetst Caesar in de De bello Gallico van zijn strijd tegen zijn
Germaanse tegenstanders en in hoeverre speelt memoria aan de Cimbri en Teutones
hierbij een rol? Tevens wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd hoe Caesar zijn Germaanse tegenstanders heeft afgeschilderd. Hoe ontwikkelt het Germanenbeeld, in
Hoofdstuk I 2.2 omschreven als de ‘canon van barbaarsheid,’ zich in Caesars commentarii?

3.1 Caesar, Ariovistus en memoria
De Germaanse vorst Ariovistus zou met vijftienduizend man de Rijn overgestoken zijn
om twee Gallische stammen, de Averni en de Sequani, bij te staan in hun conflict met
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de Haedui.1 Door het aantal troepen te noemen wordt de Germaanse actie onmiddellijk gekarakteriseerd als een invasie, die volgens Caesar zou hebben plaatsgevonden
rond 70 v.C., afgaande op de woorden die hij Ariovistus tegenover zijn gezanten laat
uitspreken, namelijk dat de Germanen veertien jaar lang niet meer onder een dak waren geweest (inter annos quattuordecim tectum non subissent) – het bewijs van hun onverschrokkenheid (virtus).2 Hierdoor wordt het beeld versterkt dat Ariovistus aan het
hoofd stond van een rondtrekkende krijgsbende, wat in Rome opnieuw traumatische
herinneringen aan barbaarse dreiging kan hebben gereactiveerd, waarvan, zoals we
zagen, die van de Cimbri en Teutones de meest recente en waarschijnlijk dus de meest
levendige waren. Het was aan Caesar, de neef van Marius, die zeven jaar eerder nog
diens door Sulla neergehaalde overwinningsmonumenten in hun oude glorie had laten herstellen en daarmee expliciet de herinnering aan de overwinningen tegen de
Cimbri en Teutones gereactiveerd had (zie Hoofdstuk I 5.3.5 en III 2.1), om in de voetsporen van zijn militair succesvolle oom te treden.3
Vele Germanen zouden tegen betaling hebben gevochten tegen de Haedui. De
Haedui en hun clientes waren tot tweemaal toe verslagen en hierbij zou het grootste
gedeelte van hun adel, senaat en ridderschap zijn weggevaagd. Ze waren zelfs gedwongen om gijzelaars uit te leveren aan de Sequani. Ariovistus weigerde nu echter
terug te keren naar Germanië. Sterker nog, steeds meer Germanen begonnen zich volgens Caesar te vestigen ten westen van de Rijn, gelokt door de rijkdommen van Gallië.
Naar zijn zeggen was hun aantal opgelopen tot honderdtwintigduizend man, wat het
beeld van een Germaanse invasie nadrukkelijk amplificeert.4
Diviciacus, druïde en aanvoerder van een pro-Romeinse factie binnen de stam van
de Haedui, was in 61 v.C. onverrichter zake uit Rome teruggekeerd toen hij de senaat
om steun had verzocht tegen de overrijnse barbaren.5 In 59 v.C. hadden de Romeinen

Caesar, De bello Gallico 1.31.1-5; 6.12.2-3. Zie voor Ariovistus o.a. Klebs 1895, 841-845; Walser 1956, 836; Koutroubas 1972, 20-41; Callies 1973, 407-408; Christ 1974, 251-292; Pelling 1981, 741-766; TrzaskaRichter 1991, 90-101; Dobesch 1993a, m.n. 334-349; 441-455; Will 1996, 1084-1085; Günnewig 1998, 50-57;
Johne 2006, 60-66; Riemer 2006, 17-29; Ausbüttel 2007, 14-22; Dick 2008, 69-73; Schneider 2008, 26-31;
Bleckmann 2009, m.n. 63-69; 80-83; Sommer 2009, 101-110; Ausbüttel 2010, 13-17; Sage 2011, m.n. 40-46;
Schauer 2016, 200-203. Latere bronnen met betrekking tot Ariovistus, die vrijwel zonder uitzondering
(al dan niet via tussenpersonen) op Caesar teruggaan zijn Livius, Periocha 104; Plutarchus, Caesar 19.15; Appianus, Celtica 4.16-17; Florus 1.45.11-13; Cassius Dio 38.34.1-35.2; 38.42.1-44.4; 38.47.3-50.5; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.6-7. Plinius vermeldt de titel rex Sueborum, waarvan wordt aangenomen dat hij hiermee doelt op Ariovistus (Naturalis historia 2.170).
2 Caesar, De bello Gallico 1.36.7. Zie ook Strabo 4.3.2, volgens welke de Haedui en de Sequani getwist
zouden hebben over de eigendomsrechten van de Saône. Zie tevens Cassius Dio 38.34.1-2; Dyson 1985,
170; Johne 2006, 61; Ausbüttel 2007, 14-15.
3 Dobesch 1982a, 86, n. 89 aldaar; 1993a, 447-448.
4 Caesar, De bello Gallico 1.31.5-9; Christ 1974, 257-258; Wells 1999, 71-72; Burns 2003, 110; Wolfram 2005,
30; Johne 2006, 61.
5 Caesar, De bello Gallico 1.31.9; 1.35.4; 6.12.5-6 Christ 1974, 262. Voor Diviciacus zie Spickermann 1997c,
702; Perrin 2002, 119-121; Johne 2006, 61-62; Aldhouse-Green 2010, 31-32; 48-49.
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Ariovistus zelfs de eretitel rex et amicus populi Romani (koning en vriend van het Romeinse volk) gegeven en zijn autoriteit bevestigd, waarbij hem zelfs geschenken (munera) van de senaat te beurt waren gevallen.6
Maar Ariovistus had zich volgens Caesar ontpopt tot een wrede (crudelis) machtswellusteling die een steeds grotere bedreiging vormde voor de Galliërs. Op “een algemene Gallische landdag (concilium totius Galliae),” een representatie die een sterke
eensgezindheid onder de Galliërs suggereert, legden de stamhoofden bij monde van
Diviciacus aan Caesar uit in welk lastig parket zij door toedoen van Ariovistus verzeild
waren geraakt.7 Binnen een paar jaar, zo kenschetst Caesar hun angst, zouden alle Galliërs uit hun land zijn verdreven en “alle Germanen de Rijn (…) oversteken (omnes
Germani Rhenum transirent ) – woorden die opnieuw het beeld van een Germaanse migratielawine oproepen.8
Hoewel het meeslepende pleidooi van Diviciacus dat Caesar schildert waarschijnlijk flink is aangezet is het niet onmogelijk dat bij Caesar en in Rome het besef had
postgevat dat er in het noorden opnieuw een barbaarse dreiging op til stond, waarbij
het niet ondenkbaar is dat collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones een
rol gespeeld hebben.9 Caesar versterkt deze dreiging op twee manieren: enerzijds door
de angst voor de Germaanse inval te laten verwoorden door de Galliër Diviciacus, wat
een zekere objectiviteit suggereert,10 anderzijds door opnieuw een historische vergelijking te trekken tussen de komst van Ariovistus en de opmars van de Cimbri en de
Teutones – de vierde maal in een kort tijdsbestek dat Caesar zich van deze memoria
bedient. Diviciacus spiegelt het Romeinse publiek een herkenbaar angstscenario voor:
“(Hij) zag het als een gevaar voor de Romeinen dat de Germanen het geleidelijk
normaal gingen vinden om de Rijn over te steken en met een grote massa (magnam eorum multitudem) naar Gallië te komen. Als die woestelingen en barbaren
(feros ac barbaros) heel Gallië eenmaal bezet hadden, dacht hij, zouden ze het daar
zeker niet bij laten. Net als vroeger de Cimbri en Teutones (ut ante Cimbri Teutonique fecissent) zouden ze de Provincie binnentrekken en vandaar richting Italië
marcheren.”11
Het is evident dat de woorden die Diviciacus in deze passage door Caesar in de mond
gelegd krijgt als doel hebben om het Germanengevaar van Ariovistus tot Cimbrisch-

Caesar, De bello Gallico 1.35.2; 1.43.4. Zie ook Plutarchus, Caesar 19.1; Appianus, Celtica 4.16-17; Cassius
Dio 38.34.3; 38.44.2; Dyson 1985, 170; Johne 2006, 61-62, 65; Ausbüttel 2007, 16-17. Voor het begrip amicitia zie Braund 1984, 23-37; Brunt 1988, 351-381. Voor het specifieke geval van Ariovistus zie Christ
1974, 265-268.
7 Caesar, De bello Gallico 1.30.4-1.32.5. Zie tevens Livius, Periocha 104; Florus 1.45.9-12; Cassius Dio
38.34.2; Walser 1956, 22-23; Schauer 2016, 200-201.
8 Caesar, De bello Gallico 1.31.10-11; Koutroubas 1972, 113; 118; Burns 2003, 111; Johme 2006, 63.
9 Johne 2006, 62. Christ (1974, 261-262) benadrukt dat Ariovistus’ dreiging feitelijk alleen gericht was
tegen de Sequani en de Haedui en dat een volledige Germaanse onderwerping van Gallië geen reële
mogelijkheid kan zijn geweest.
10 Walser 1956, 81-82; Koutroubas 1972, 21; 118; Christ 1974, 258-259; Mutschler 1975, 148-149; Lund
1990, 61; Trzaska-Richter 1991, 91; Schauer 2016, 133.
11 Caesar, De bello Gallico 1.33.4.
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Teutoonse proporties op te blazen.12 Deze gedachte wordt verder versterkt door het
feit dat Caesar kort hierop twee Germaanse broers ten tonele voert die aan het hoofd
van “honderd kantons van de Suebi (pagos centum Sueborum)” op het punt zouden hebben gestaan om de Rijn over te steken. Eén van hen zou de naam Cimberius hebben
gedragen, wat bij Caesars publiek waarschijnlijk de associatie versterkte tussen de
Cimbri van weleer en de huidige tegenstander.13 Zoals gezegd zullen er in de tijd van
Caesar nog Romeinen zijn geweest die zich de paniek ten tijde van de Cimbri en Teutones konden herinneren.14 Om deze memoria bij zijn publiek meer voelbaar te maken
laat Caesar de Gallische druïde opmerken dat de Provincie slechts door de Rhône
wordt gescheiden van het gebied van de Sequani.15
Het was volgens Caesar onaanvaardbaar dat de Haedui, door de Romeinse senaat
betiteld als “Naast Broedervolk (fratres consanguineosque),” inmiddels als slaven aan de
Germanen waren onderworpen.16 Hiermee suggereert Caesar dat zijn beslissing om
de wapens tegen de Germanen op te nemen niet alleen de wens was van zijn Gallische
bondgenoten, maar vanuit Romeins oogpunt tevens een noodzaak, wilde het Romeinse prestige geen ernstige deuk oplopen.17 De aanmatigende houding (arrogantia)
van Ariovistus was in zijn ogen de derde reden om de confrontatie met de Germanen
aan te gaan.18
Door het samenbrengen van de nieuwe dreiging van Ariovistus met collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones heeft Caesar van de Germanenleider een aanzienlijke tegenstander gemaakt en krijgt de nieuwe Germaanse dreiging door het in de
herinnering roepen van deze gebeurtenissen uit Rome’s recente verleden onmiskenbaar een zwaardere lading. Dit zou bij zijn manschappen in Gallië zowel als bij de
bevolking van Rome zelfs gevoelens van een collectief trauma hebben kunnen opgeroepen.19 Deze gedachte wordt verder versterkt door Caesars poging om van Ariovistus een invloedrijke vorst (rex) te maken die barbaarse deugden en eigenschappen wist
te koppelen aan een zekere vertrouwdheid met de Romeinse conventies, wat hem tot
Dobesch 1993a, 447. Zie tevens Koutroubas 1972, 23-24; 113; 118; Dobesch 1982a, 86 met n. 89 aldaar;
Seager 2003, 20; 32-33; Johne 2006, 64; Riggsby 2006, 177; Ausbüttel 2007, 17; Bleckmann 2009, 64; Rosenstein 2009, 89.
13 Caesar, De bello Gallico 1.37.3: “Aan het hoofd stonden de broers Nasua en Cimberius (his praeesse
Nasuam et Cimberium fratres).” Zie ook Timpe 2008, 201 met n. 11 aldaar.
14 Koutroubas 1972, 113; Wells 1972, 14; 1995, 606.
15 Caesar, De bello Gallico 1.33.4.
16 Idem 1.33.2.
17 Christ 1974, 259; Rosenstein 2009, 90. Zie ook Strabo 4.3.2; Walser 1956, 11.
18 Caesar, De bello Gallico 1.33.5. Vrgl. Cassius Dio, die Caesars snelheid, onvoorspelbaarheid en vooruitziende blik op meerdere plaatsen prijst, maar tezelfdertijd van de veldheer een ambitieuze en calculerende figuur heeft gemaakt die recht op zijn doel afgaat. Na de overwinning op de Helvetii probeerde
Caesar vooral zijn eigen verlangen naar succes te bevredigen; de Sequani en Haedui waren in hun zucht
naar wraak op de Germanen maar wat graag bereid hem hiervoor een aanleiding te verschaffen, zo
oordeelt Dio (38.34.1). Zie hiervoor ook Christ 1974, 272; Johne 2006, 63. Dio’s bewondering voor Caesars snelheid, onvoorspelbaarheid en vooruitziende blik blijkt bijv. uit 38.11.3-5; 38.32.4; 38.34.6; 38.47.3;
39.2.1; 41.22.2; 41.44.2; 42.40.3; 42.56.21. Voor een analyse van Dio’s Caesarbeeld zie Pitcher 2009, 269274. In navolging van Walser (1956, 28 met n. 2 aldaar) gaat Günnewig (1998, 54) ervan uit dat Dio’s
meer genuanceerde blik wellicht terug te voeren is op bronnen die kritischer stonden ten aanzien van
Caesar, bijv. Livius of Asinius Pollio.
19 Christ 1974, 281; Jehne 2006, 239-240. Zie tevens Koutroubas 1972, 38-39; Christ 1974, 289; Todd 1987,
11; 1992, 3; Günnewig 1998, 53.
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een extra geduchte tegenstander maakt.20 De aspiraties die Caesar aan Ariovistus toedicht, namelijk de verovering van Gallië en de stichting van een Germaans rijk, lijken
met deze imposante koninklijke status in samenspraak.21 Elders in de De bello Gallico
laat Caesar echter juist weten dat bij de Germanen in oorlogstijd ambtsdragers (magistratus) worden gekozen (deliguntur) die de leiding in die oorlog hebben, met macht
over leven en dood. In vredestijd kennen zij volgens Caesar helemaal geen gemeenschappelijke magistraten), maar zijn het de leiders van de streken en gouwen (principes
regionum atque pagorum) die rechtspreken over hun volk. Van koningen is in deze passage helemaal geen sprake meer.22
Het lijkt haast wel zeker dat de invloed die Caesar de Germanenvorst toedicht sterk
gedramatiseerd is.23 Een tweetal post-Caesariaanse bronnen vermeldt de naam Ariovistus niet eens wanneer zij de confrontaties met de Germanen beschrijven, waardoor
zij de Germanenleider bewust of onbewust van het voetstuk stoten waarop Caesar
hem prominent geplaatst heeft.24 Desondanks probeert Caesar zijn lezers te overtuigen
dat door het optreden van Ariovistus niet alleen zijn eigen dignitas of dat van het Romeinse volk in het geding was, maar dat zelfs de barbaarse stammen van de Haedui
en de Treveri openlijk hun beklag deden over de Germaanse brutaliteit.25 De eersten
zouden hem hebben laten weten dat de Germaanse Harudi, die onlangs Gallië waren
binnengevallen, hun gebieden verwoestten; de anderen berichtten dat honderd gouwen (pagi) van de Suebi zich aan de oever van de Rijn hadden verzameld en op het
punt stonden de oversteek te maken. Caesars besluit om korte metten te maken met
Ariovistus wordt door hem feitelijk gepresenteerd als de enige logische vervolgstap.26
Na mislukte onderhandelingen tussen gezanten van Caesar en Ariovistus27 zou
Caesar zijn opgerukt in de richting van Vesontio (Besançon). Volgens Caesar ging het
hier om het grootste oppidum van de Sequani, waarop volgens zijn zeggen ook Ariovistus zijn zinnen had gezet. Caesar benadrukt het strategische en economische belang
van de nederzetting, want Vesontio was gezien haar ligging moeilijk in te nemen en
zou grote voorraden hebben bezeten; degene die de stad in handen had was in staat
om een langdurig beleg te doorstaan, zo laat hij weten.28
Caesar, De bello Gallico 1.31.10; 1.35.2; 1.43.4; Koutroubas 1972, 20, n. 1 aldaar; Callies 1973, 407; Trzaska-Richter 1991, 92; Dobesch 1993a, 445; Günnewig 1998, 43; Burns 2003, 122; Ausbüttel 2007, 17;
Bleckmann 2009, 66; Schauer 2016, 195; 200-203. Volgens Koutroubas (1972, 33) vertoont het beeld dat
Caesar van Ariovistus schetst sterke overeenkomsten met dat van andere geduchte tegenstanders van
Rome, zoals Pyrrhus, Hannibal, Philippus, Perseus en Iugurtha. Ook in de post-caesariaanse overlevering wordt Ariovistus rex of
genoemd. Zie bijv. Frontinus, Strategemata 2.1.16; Plutarchus, Caesar 19.1; Appianus, Celtica 4.16-17; Florus 1.45.11; Cassius Dio 38.34.3; Orosius, Historiarum adversum
paganos 6.7.6.
21 Caesar, De bello Gallico 1.34.4; 1.36.1-5.
22 Idem 6.23.4-5. Zie tevens Dick 2008, 67-70 en tevens Koutroubas 1972, 131.
23 Zie tevens Hachman 1962, 48; Christ 1974, 257.
24 Plinius, Naturalis historia 2.170; Suetonius, Caesar 24.3.
25 Riggsby 2006, 195.
26 Caesar, De bello Gallico 1.37.1-4. Zie ook Plutarchus, Caesar 19.1; Cassius Dio 38.34.5; 38.35.1-2; Orosius,
Historiarum adversum paganos 6.8.23; Walser 1956, 23; 26; Trzaska-Richter 1991, 95; Riemer 2006, 19.
27 Caesar, De bello Gallico 1.34.1-1.36.7.
28 Idem 1.38.1-4; Christ 1974, 263; Ausbüttel 2007, 18-19. Volgens Walser (1956, 17-18; 27) bewijst het
gegeven dat Ariovistus Vesontio nog niet in handen heeft dat de Germaanse invloed in Gallië minder
zuidwaarts reikte dan Caesar ons voorspiegelt. Volgens Caesar, De bello Gallico 1.31.10 zou Ariovistus
in deze dagen reeds een derde van het land van het land van de Sequani in bezit hebben genomen en
20
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Caesar slaagde erin Vesontio te bereiken voor de vijand, maar zijn officieren en soldaten zouden zich hier bang hebben laten maken door allerlei wilde praatjes verspreid
door Galliërs en kooplieden over de buitenproportionele lichaamskracht, dapperheid
en militaire vaardigheden van de Germanen (ingenti magnitudine corporum Germanos,
incredibili virtute atque exercitatione in armis).29 Afgaande op Caesars verslag zouden zijn
manschappen zich dusdanig hebben laten opjutten dat aan de vooravond van de beslissende slag tegen Ariovistus een muiterij dreigt uit te breken in Vesontio, beginnend
“bij de krijgstribunen, hoofdofficieren en anderen uit Rome die (waren) meegegaan uit
vriendschap maar die in krijgszaken niet bijzonder ervaren waren.”30 Een groot aantal
van de Romeinse soldaten zou voor de slag zijn testament hebben opgesteld en velen
van hen zouden zelfs hebben aangekondigd zijn bevelen niet te zullen opvolgen wanneer hij het bevel zou geven om op te breken – zo groot zou de angst voor de barbaarse
tegenstander zijn geweest.31 In zijn beschrijving van de gespannen nacht die volgt bedient Caesar zich opnieuw van de recalled memory van de Cimbri en Teutones, door
zijn nerveuze krijgsraad de succesvolle militaire interventie van Marius tegen de Cimbri en Teutones voor te spiegelen:
“Met deze vijanden hadden de Romeinen al eens kennisgemaakt – onze vaders
herinneren het zich nog (patrum nostrorum memoria): toen de Cimbri en Teutones
door Caius Marius waren verslagen (iets waarmee het leger duidelijk minstens
zoveel eer had ingelegd als de generaal zelf).”32
De status van de ‘Vesontio-passage’ als literair monument lijkt sterk gekoppeld aan de
memoria van Marius. Caesar lijkt zich nadrukkelijk te willen presenteren als een waardig opvolger en geestverwant van zijn succesvolle aangetrouwde oom.33 Evenals in
zijn beschrijving van de confrontaties met de Helvetii gebruikt Caesar ook hier de
woorden patrum nostrorum memoria, waarmee hij wederom een collectieve herinnering
aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones binnen het communicatieve geheugen
van de Romeinse samenleving reactiveert.34
Hoewel in deze passage sprake lijkt van een topos – de onverschrokken, ervaren en
betrouwbare veldheer die door zijn virtus zijn onervaren en angstige manschappen tot
had hij deze stam opgedragen nog eens een derde af te staan aan de Harudi. Voor het oppidum van
Vesontio zie Rieckhoff/Fichtl 2011, 80-81; voor de economische betekenis ervan Dyson 1985, 141.
29 Caesar, De bello Gallico 1.39.1. Zie tevens Livius, Periocha 104; Plutarchus, Marius 19.3; Florus 1.45.12;
Cassius Dio 38.35.2-3.
30 Caesar, De bello Gallico 1.39.1-3.
31 Idem 1.39.4-7. Zie ook Florus 1.45.12; Koutroubas 1972, 120-121; Trzaska-Richter 1991, 105-108; Günnewig 1998, 45-47; James 2000, 54-64; Riggsby 2006, 86; Schauer 2016, 184-187.
32 Caesar, De bello Gallico 1.40.5. Zie voor deze episode tevens Livius, Periocha 104; Frontinus, Strategemata
1.11.3; 4.5.11; Plutarchus, Marius 19.1-3; Florus 1.45.12; Cassius Dio 38.35.1-46.4; Orosius, Historiarum
adversum paganos 6.7.6; James 2000, 54-64, m.n. 58-59; Riggsby 2006, 96; Schauer 2016, 184-187. Vrgl.
Cassius Dio 38.35.2, waar de soldaten muiten vanwege het gevoel dat zij een onrechtvaardige oorlog
voeren.
33
Powell 1998, 129; Welch 1998, 91; Schneider 2008, 40-42. Zie ook Plutarchus, Marius 19.2-3, waar de
biograaf Caesar laat opmerken dat de troepen van Ariovistus geen betere krijgers waren dan de Cimbri
en hijzelf geen slechtere generaal dan Marius.
34 Dyson 1985, 172 en verder Walser 1956, 11; 23-24; Christ 1974, 259; Burns 2003, 111; Johne 2006, 63-64;
Riggsby 2006, 177-178; Sage 2011, 41.
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grote daden weet te inspireren door de moed en vastberadenheid van de voorvaderen
te accentueren35 – moet worden opgemerkt dat een dergelijk literair cliché alleen effect
kan hebben gesorteerd indien dit herkenbaar was voor het publiek in Rome. De angst
onder Caesars manschappen voor de aanstaande confrontatie met een voor hen volkomen onbekende Germaanse vijand moet juist vanwege de collectieve herinneringen
aan de Cimbri en Teutones die Caesar in deze passage reactiveert zeer plausibel hebben geklonken.36 Daarnaast mogen we niet op voorhand uitsluiten dat het voorval in
Vesontio zoals Caesar dat hier beschrijft authentiek is. Hoewel Caesar het gevaar van
de Cimbri en Teutones tracht te relativeren doet hij dat duidelijk met de bedoeling om
zijn soldaten moed in te spreken. Het is zeker denkbaar dat er onder de Romeinse
troepen aan de vooravond van de slag tegen Ariovistus een oprechte angst voor deze
uitheemse tegenstander heeft bestaan, waarbij collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones een rol hebben gespeeld.37
De beslissende slag tussen Caesar en Ariovistus moet uiteindelijk hebben plaatsgevonden in september 58 v.C. De aanloop naar de strijd stelt Caesar in de gelegenheid
om de otherness van de vijand, zijn wezenlijk afwijkende conditie, te illustreren.38 Zo
zou het Germaanse voetvolk zich volgens Caesar vijf dagen lang niet hebben laten
zien39 en de reden hiervoor kwam volgens hem aan het licht na verhoor van enkele
krijgsgevangenen: de vrouwen in het Germaanse kamp hadden na het raadplegen van
oude runen voorspeld dat een Germaanse overwinning niet mogelijk was als er strijd
zou worden geleverd vóór het aanbreken van de nieuwe maan.40 De opsomming van
diverse volksstammen binnen de Germaanse troepenmacht – Harudes, Marcomanni,
Triboci, Vangiones, Nemetes, Sedusii en Suebi41 – lijkt eveneens te benadrukken hoe
uitheems en omvangrijk Caesars barbaarse tegenstander was, want slechts weinigen
onder zijn lezerspubliek zullen zich bij deze namen iets hebben kunnen voorstellen.42
De cirkel van wagens en karren (raedis et carris circumdederunt) die de Germanen als
een soort fort rondom hun linies opstelden sluit daarnaast aan bij het imago van op
drift geraakte barbarenmeutes zoals we die eveneens in de overlevering omtrent de
Cimbri en Teutones aantreffen (zie Hoofdstuk I 2.2.3).43
Walser 1956, 27-28; Koutroubas 1972, 195-196; James 2000, 58-64; Riggsby 2006, 86-87; Schauer 2016,
187.
36 Zie voor deze passage ook Dobesch 1982a, 80-81; 84-85. Christ (1974, 264) meent dat Caesar met zijn
toespraak in Vesontio het Germanengevaar bagatelliseert, wat onaannemelijk lijkt. Dit zou immers zijn
overwinning op Ariovistus ernstig gedevalueerd hebben. Eerder lijken we te maken te hebben met een
generaal die zijn soldaten moed inspreekt, door grote dreiging uit het verleden in de herinnering te
roepen en daarbij de goede afloop van destijds als voorbeeld te stellen.
37 Dobesch 1982a, 84-85.
38 Zie voor het concept van otherness Hoofdstuk I 2.1.
39 Caesar, De bello Gallico 1.48.3-4; 1.50.1-3.
40 Idem 1.50.4-5; Ezov 1996, 66. Zie ook Frontinus, Strategemata 2.1.16; Plutarchus, Caesar 19.4; Polyaenus,
Strategemata 8.23.4; Cassius Dio 38.48.1. Walser (1956, 35; 36) benadrukt dat de Germaanse troepenmacht
en het gevaar dat deze zou kunnen stichten wellicht minder groot was dan Caesar impliceert, aangezien
Ariovistus vijf dagen lang de slag ontweek. De passage met de priesteressen zou door Caesar bewust
zijn ingevoegd om zijn lezers een plausibele verklaring voor te leggen waarom de door hem als agressief
en strijdlustig afgeschilderde Germanen zo lang draalden om de strijd te openen.
41 Caesar, De bello Gallico 1.51.2.
42 Zie ook Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.7; Walser 1956, 35; Nierhaus 1966, 220-224; Günnewig 1998, 43-44.
43 Caesar, De bello Gallico 1.51.2-3; Trzaska-Richter 1991, 138-139.
35
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Ondanks de Romeinse numerieke minderheid die Caesar zijn publiek voorhoudt
slaagden de Romeinen erin de Germanen verpletterend te verslaan. De overgebleven
vijanden sloegen op de vlucht in de richting van de Rijn en probeerden zwemmend of
in bootjes de overzijde te halen. Onder degenen die levend de overkant bereikten bevond zich ook Ariovistus, maar zijn twee vrouwen en een van zijn beide dochters zouden zijn omgekomen. De Suebi die zich aan de overzijde van de Rijn hadden opgehouden en daar wachtten op een geschikt moment om de oversteek te wagen besloten bij
het horen van de berichten over de fatale afloop van de slag hun oorspronkelijke
woongebieden weer op te zoeken, maar stammen uit de Rijnzone die hun paniek opmerkten jaagden hen op en wisten vele van hen te doden.44
Ariovistus moet niet lang na deze nederlaag gestorven zijn, aangezien Caesar in
Boek 5 van zijn commentarii schrijft over de rouw van de Germanen om zijn dood.45

3.2 One giant leap for mankind: Caesar over de Rijn
Met twee eclatante overwinningen tegen op drift geslagen volkeren op zijn naam die
op basis van zijn eigen registraties de vergelijking met de Cimbri en Teutones ruimschoots konden doorstaan lijkt Caesar zich in het eerste boek van de De bello Gallico
impliciet te willen presenteren als een nieuwe Marius. Hoewel Caesar Marius’ naam
slechts eenmaal noemt, in de De bello Gallico 1.40.5, lagen diens daden alsmede diens
Germaanse tegenstanders nog stevig verankerd in het Romeinse collectieve geheugen
en waren de historische parallellen voor eenieder evident. Bezien tegen het licht van
Rome’s recente turbulente verleden met rondzwervende barbaren moeten Caesars zeges op de Helvetii en Ariovistus militaire successen zijn geweest die bij de verwezenlijking van zijn politieke ambities goed van pas kwamen.46
Zoals we hierboven zagen verschaft Caesar zijn publiek in Boek 1 van de De bello
Gallico zes recalled memories aan de Cimbri en Teutones,47 waarbij in de eerste drie passages specifiek gerefereerd wordt aan de invasie van de Helvetische Tigurini uit 107
v.C. In het vervolg van de De bello Gallico, als Caesar zijn strijd tegen de noordelijke
barbaren voldoende gelegitimeerd lijkt te hebben,48 lijkt hij zich in plaats van het op
Caesar, De bello Gallico 1.48-54. Zie voor de slag tegen Ariovistus ook Livius, Periocha 104; Frontinus
Strategemata 2.6.3; Plutarchus, Caesar 19.5; Cassius Dio 38.49.1-50.5; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.7-10; Gelzer 1960, 100-101; Pelling 1981, 751-754; Meier 1995, 246-247; Fischer 1999, 31-68; Goldsworthy 2006, 230-232; Johne 2006, 66; Ausbüttel 2007, 20-22; Billows 2009, 136-137; Bleckmann 2009, 8083; Sage 2011, 43-45. Caesar noemt zeer tegen zijn gewoonte in geen aantallen slachtoffers. Orosius (Historiarum adversum paganos 6.7.10) evenmin, maar volgens Plutarchus (Caesar 19.12) en Appianus (Celtica
4.1.3) waren er aan Germaanse zijde tachtigduizend doden gevallen. Christ (1974, 261) beschouwt het
door Caesar geschetste gevaar van een Germaanse invasie op basis van de relatief eenvoudige wijze
waarop Caesar uiteindelijk met het ‘probleem’ Ariovistus afrekende als een constructie van de generaal,
die dankzij de recente oorlog tegen de Helvetii moeiteloos geloofwaardig kon worden gemaakt in
Rome. Christ gaat hiermee echter voorbij aan het oprechte trauma dat de Cimbri en Teutones kunnen
hebben veroorzaakt en de angst voor noordelijke barbaren die daaruit voortsproot.
45 Caesar, De bello Gallico 5.29.3; Johne 2006, 66.
46 Zie tevens Plutarchus, Caesar 19.3; vrgl. 18.1; 26.2; Dobesch 1982a, 86; Pelling 1984, 90; 101, n. 27 aldaar;
Dobesch 1993a, 447; Bleckmann 2009, 64; Osgood 2009, 351; Pelling, ed. 2011, 231.
47 Caesar, De bello Gallico 1.7.4; 1.12.4-7; 1.13.7-14.5; 1.33.4; 1.37.3; 1.40.5.
48 Een dankfeest (supplicatio) – de eerste van in totaal drie – dat in 57 v.C. ter ere van Caesar werd georganiseerd “op grond van Caesars rapport (ex litteris Caesaris)” wijst in deze richting (Caesar, De bello
44
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gezette tijden reactiveren van memoria uit Rome’s recente verleden meer en meer toe
te leggen op de creatie van zijn eigen memoria en de daarmee samenhangende constructie, dan wel adaptie van een door hem noodzakelijk geacht vijandbeeld.
Niet alleen de Galliërs – Caesars voornaamste antagonisten in de De bello Gallico –
maar ook verschillende Germaanse stammen zouden hem gedurende zijn verblijf in
het noorden hiervoor herhaalde malen aanleiding verschaffen – ondanks de gezanten
die de overrijnse stammen na zijn succesvolle campagnes tegen de Belgae eind 57 v.C.
volgens zijn zeggen naar hem toe zouden hebben gezonden, “met de beloften dat ze
hem gijzelaars zouden leveren en zijn orders zouden opvolgen.”49 In 55 v.C. vond Caesar inderdaad een nieuwe noodzaak om tegen enkele Germaanse stammen ten strijde
te trekken. Dit zou hem voor de eerste maal aan de overzijde van de Rijn brengen – de
eerste Romeinse generaal die deze onderneming volbracht.50 Een moderne auteur vergelijkt de impact van deze overtocht met die van de Amerikaanse maanlanding, een
voorstelling die in zoverre treffend is dat het Germanië aan de overzijde van de Rijn
vanuit mediterraan gezichtspunt inderdaad een andere wereld moet hebben geleken.51
De aanleiding voor de vijandelijkheden wordt door Caesar gepresenteerd als een
nieuwe Germaanse invasiegolf, ditmaal van de Usipetes en Tencteri, twee stammen
die gebieden bewoonden ten noorden en ten oosten van de Beneden-Rijn.52 Zij zouden
onder druk van Suebische krijgsbendes uit hun stamgebieden zijn verdreven en na
drie jaar door Germanië te hebben rondgezworven “met een grote massa mensen de
Rijn (zijn overgestoken) – (magna cum multitudine hominum flumen Rhenum transierunt)”53 – een inmiddels vertrouwd angstscenario in de De bello Gallico. Zonder twijfel met sterke overdrijving spreekt Caesar van 430.000 Germaanse vijanden.54
Caesar beschuldigde deze Usipetes en Tencteri ervan de boerderijen en wintervoorraden van de Menapii in bezit te hebben genomen.55 Tevens zouden hem berichten
hebben bereikt dat verschillende (Gallische) stammen reeds gezanten naar de Germanen hadden gestuurd om hen uit te nodigen om van de Rijn weg te trekken – met
andere woorden om koers te zetten in de richting van de binnenlanden van Gallië. Het
zou hen daarbij aan niets ontbreken, zo werd hun door de Galliërs verzekerd.56 “De
Gallico 2.35.4). Maar ook Cicero – een voormalige tegenstander van Caesar in de senaat maar inmiddels
gedraaid in zijn politieke voorkeur – was vol lof over de prestaties van de generaal, die er in was geslaagd om “landen en volkeren waarover wij in de boeken en ooggetuigenverslagen of zelfs in het geruchtencircuit niets kunnen terugvinden” onder de heerschappij van het Romeinse volk te plaatsen (De
provinciis consularibus 13.33). In deze redevoering, afgestoken voor de senaat in 56 v.C., pleitte hij er dan
ook voor om Caesar te handhaven als stadhouder van Gallië, zodat hij de verovering van het land en
de beteugeling van “de barbaarse Galliërbendes (14.34)” kon voltooien. Caesar was in de ogen van Cicero de enige die daartoe in staat was. Om deze reden stelde Cicero voor om meer geld beschikbaar te
stellen voor de oorlog (12.31-14.35). Voor de wijziging van Cicero’s politieke standpunt zie White 2003,
71-72; Riggsby 2006, 21-24; Lintott 2008, 206-207.
49 Caesar, De bello Gallico 2.35.1.
50 Plutarchus, Caesar 22.4; Appianus, Celtica 4.1.5; Cassius Dio 39.50.1.
51 Williams 1999, 69.
52 Zie voor deze twee Germaanse stammen resp. Wiegels 2002d, 1059; 2002a, 134.
53 Caesar, De bello Gallico 4.1.1.
54 Idem 4.15.3. Zie ook Plutarchus, Caesar 22.1; Florus 1.45.14; Cassius Dio 39.47.1; Orosius, Historiarum
adversum paganos 6.8.23; Koutroubas 1972, 118; Christ 1974, 281; Timpe 1975, 126; Wells 1995, 608;
Günnewig 1998, 45; Goldsworthy 2006, 277; Johne 2006, 67.
55 Caesar, De bello Gallico 4.4.3-7. Zie ook Strabo 4.3.4; Riemer 2006, 30-31; Bleckmann 2009, 83.
56 Caesar, De bello Gallico 4.6.3.
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Germanen lieten zich door die beloften verleiden en waaierden breed uit. Zij waren al
aangekomen in het gebied van de Eburones en de Condrusi, vazallen van de Treveri.”57 Hierop riep Caesar de Gallische stamhoofden bijeen, stelde hen naar eigen zeggen gerust en “verklaarde zich vastbesloten tot oorlog tegen de Germanen.”58 Evenals
in Boek 1, waarin Caesar zich op voorspraak van Diviciacus opwerpt als de voorvechter van de Gallische eer tegen Ariovistus59 treedt hij in deze passage naar voren als de
beschermer van de Galliërs tegen de Germaanse agressie – en ook deze maal presenteert Caesar de feiten dusdanig dat de aanleiding van de strijd geheel aangemerkt kan
worden als de verantwoordelijkheid van de Germanen.
De Germaanse gezanten beweerden nochtans dat zij niet uit waren op oorlog, maar
slechts op zoek naar geschikt land op de linker Rijnoever om zich te vestigen.60 Caesar
zou de Germanen echter te verstaan hebben gegeven dat er geen fatsoenlijke verstandhouding tussen Rome en de Germanen mogelijk was zolang zij zich in Gallië bevonden. Er was daar volgens hem niet voldoende landbouwgrond beschikbaar om een
enorme mensenmassa (multitudini) te onderhouden.61 Het gebruik van multitudo impliceert wederom dat er een enorme menigte Germanen op drift was geraakt.62
Caesar registreert vervolgens wat kleine schermutselingen, waarop enkele vergeefse pogingen tot onderhandelen werden ondernomen.63 Kort daarop ontbrandde
de strijd met de vermeende Germaanse indringers, waarin Caesar volgens eigen zeggen het merendeel van de vijand vernietigde.64 Het noemen van “vrachtkarren en de
zware bagage (carros impedimentaque ),”65 evenals “de massa van kinderen en vrouwen
(want ze waren met heel hun volk van hun huis weggetrokken en de Rijn overgegaan),”66 versterkt opnieuw het beeld van een grootscheepse Germaanse volksverhuizing.
Met de nederlaag van de Usipetes en de Tencteri was voor Caesar deze Germaanse
oorlog beëindigd.67 Hoewel Caesar betrekkelijk kort van stof is over de strijd tegen de
Usipetes en Tencteri hebben moderne commentatoren erop gewezen dat het geweld
waarmee hij zijn vijand tegemoet was getreden zelfs voor antieke maatstaven buitenproportioneel was. Een veelgehoorde opvatting is dat Caesar getracht heeft het bloedbad te vergoelijken door het Germaanse gevaar schromelijk te overdrijven.68 Toch valt
niet uit te sluiten dat Caesar met de herinnering aan op drift geraakte barbaarse stammen in het achterhoofd geen enkel risico wenste te lopen. Tijdens zijn nog maar korte
verblijf in Gallië had hij nu al herhaalde malen te maken gehad met Germaanse krijgsbendes die de Rijn waren overgestoken en hij was naar eigen zeggen verontrust over
Idem 4.6.4.
Idem 4.6.5; Timpe 1975, 126; Riemer 2006, 31; Bartenstein 2014, 133.
59 Caesar, De bello Gallico 1.33.1-2.
60 Idem 4.7.3-5.
61 Idem 4.8.1-2. Zie ook Appianus, Celtica 4.18; Cassius Dio 39.47.2; Johne 2006, 57.
62 OLD2 2, 1257, s.v. multitudo 3a: “A large number, host, multitude (of persons or things).” 4a: “A large
body of people, crowd, throng.”
63 Caesar, De bello Gallico 4.12.1; 4.13.1. Zie ook Plutarchus, Caesar 22.2; Cassius Dio 39.47.3.
64 Zie ook Plutarchus, Cato minor 51.1; Caesar 22.2; 22.5; Appianus, Celtica 4.18; Cassius Dio 39.48.2-3;
Orosius, Historiarum adversum paganos 6.8.23; Johne 2006, 67; Schneider 2008, 31-32; Bleckmann 2009, 84.
65 Caesar, De bello Gallico 4.14.4.
66 Idem 4.14.5.
67 Idem 4.16.1.
68 Meier 1995, 279; Nouwen 2003, 116; Riemer 2006, 32-33.
57
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het gemak waarmee dat telkens gebeurde.69 Na de slachtpartij tegen de Usipetes en
Tencteri besloot hij de Rijn deze keer zelf over te steken. Als voornaamste reden gaf hij
aan dat hij wilde
“dat zij (d.i. de Germanen) ook voor hun eigen hebben en houden moesten vrezen. Dat kon, als ze zouden beseffen dat een Romeins leger de kracht én het lef
had de Rijn over te steken.”70
Als tweede reden noemt Caesar een ruiterafdeling van de Usipetes en Tencteri die haar
toevlucht had gezocht bij de Sugambri aan de overzijde van de Rijn.71 Ten derde zouden de Ubii, een Germaanse stam waarover Caesar meermaals tamelijk mild heeft geoordeeld, zijn hulp hebben ingeroepen in hun strijd tegen de nog altijd oprukkende
Suebi.72 De Ubii hadden een vriendschapsverdrag met de Romeinen gesloten om hun
goede bedoelingen te tonen en gijzelaars afgestaan. Bovendien beloofden zij Caesar
een aantal schepen te leveren waarmee hij zijn leger de rivier kon overzetten.73
Een vierde reden voor de overtocht zou kunnen zijn dat er in Rome inmiddels verschillende senatoren openlijk hun twijfel hadden geventileerd over de noodzaak van
Caesars militaire commando in Gallia Transalpina. Lucius Domitius Ahenobarbus,
kleinzoon van de Domitius Ahenobarbus die vanaf 122 v.C. het stadhouderschap over
Zuid-Gallië had gevoerd, had openlijk te kennen gegeven Caesar wel te willen aflossen
in Gallië als zijn consulschap erop zat.74 Een voyant succes kon Caesar dan ook goed
gebruiken. Weliswaar hadden Caesar, Pompeius en Crassus in april 56 v.C. in Lucca
hun zogenaamde triumviraat opnieuw bekrachtigd en Caesars commando voor vijf
jaar verlengd, maar het was duidelijk dat er inmiddels door verschillende senatoren
aan zijn stoelpoten werd gezaagd.75 Een expeditie naar het overrijnse terra incognita,
thuisland van immanitas barbariae, kon de concurrentie zeker voor enige tijd de wind
uit de zeilen nemen.
Deze ambitie sluit naadloos aan bij het competitieve element en de wil om de eerste
en de grootste te zijn dat zo kenmerkend is voor de heersende klasse in het Rome van

In Boek 1 van De bello Gallico worden de Germanen negen keer rechtstreeks in verband gebracht met
de Rijn, waarschijnlijk met als doel om het gevaar dat aan de overzijde van deze rivier schuilde te onderstrepen. Zie hiervoor Krebs 2005, 60.
70 Caesar, De bello Gallico 4.16.1; Seager 2003, 33; Johne 2006, 57; Timpe 2008, 212; Rosenstein 2009, 89.
Voor Germaanse krijgsbendes op Gallische bodem zie De bello Gallico 1.1; 1.2; 1.27; 1.28; 1.31; 1.33; 1.35;
1.43-44; 1.53; 1.54; 3.11; 4.1; 4.4; 4.14; 4.16; 5.2; 5.27; 5.29; 5.55; 6.2; 6.35; 6.41; 6.42.
71 Voor de Sugambri zie Wiegels 2001b, 1091.
72 Caesar, De bello Gallico 4.16.2-7. Voor de Ubii zie Wiegels 2002c, 961-962; Burns 2003, 128-129; Eck 2004,
31-45. Voor Caesars relatief milde oordeel zie Caesar, De bello Gallico 4.3.3, voor de overwegend vriendschappelijke betrekkingen tussen Caesar en de Ubii 4.8.3;4.16.5-8; 4.19.1-2; 6.9.6-8; 6.10.1-4; 6.29.1.
73 Caesar, De bello Gallico 4.16.8. Zie ook 6.9.6. Voor de relatie tussen Caesar en de Ubii zie Eck 2004, 3145.
74 Cicero, Epistulae ad Atticum 4.8b; Plutarchus, Pompeius 52.1; Gelzer 1960, 112; Goldsworthy 2006, 261;
Schadee 2008, 170-171.
75 Voor Caesars noodzaak tot positieve zelfrepresentatie met het oog op de politieke situatie in Rome
zie Ramage 2003, 331-372; Riggsby 2006, 191-214. Voor de afspraken in Lucca zie Plutarchus, Pompeius
51.1-4; Caesar 21.2-4; Crassus 14.4; Suetonius, Caesar 24.1; Appianus, De bello civili 2.3.17; Gelzer 1960,
110-112; Goldsworthy 2006, 253-268; Lintott 2008, 202; 433.
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de late Republiek.76 In dit licht kunnen we zeker ook Caesars eerste invasie van Brittannië bezien, die in hetzelfde jaar plaatsvond.77 Uit enkele redevoeringen en uit de
correspondentie van Cicero uit de jaren vijftig van de eerste eeuw v.C. valt af te leiden
dat de Romeinse bovenlaag voortdurend op de hoogte was van Caesars vorderingen,
zodat een succesvolle entree in het overrijnse Germanië onmiddellijk haar politieke
vruchten kon afwerpen.78
Ondanks het vriendschapsverdrag met de Ubii maakte Caesar geen gebruik van de
door hen aangeboden schepen, mogelijk omdat hij de Germaanse vaartuigen de Romeinse dignitas onwaardig achtte.79 In plaats daarvan liet hij een houten paalbrug bouwen als demonstratie van de Romeinse technische bedrevenheid.80 De passage waarin
Caesar vervolgens uitweidt over de bouw van de brug is verhoudingsgewijs lang en
gedetailleerd, zeker in vergelijking met de tamelijk lapidaire verslaglegging van de
bloedige Romeinse overval op het kamp van de Usipetes en Tencteri eerder.81 Caesar
lijkt de intocht in Germanië een monumentaal karakter te hebben willen meegeven: de
brug zelf is vergankelijk – Caesar laat haar immers weer afbreken (pontemque rescidit)82
– maar de literaire ‘variant’ ervan moest de eeuwigheid doorstaan.83 Dat Caesar hierin
lijkt te zijn geslaagd spreekt uit het feit dat latere auteurs de bruggebouw vol bewondering memoreren. Plutarchus heeft het over een “staaltje techniek dat ieders verstand
te boven ging (
),” en benadrukt evenals
Caesar de breedte (
) van de rivier en de sterke stroming die er stond op de
plaats waar de brug gebouwd werd.84
Een niet te onderschatten dimensie achter het belang dat Caesar kennelijk hecht aan
de passage van de Rijn is dat rivieren in de antieke wereld een belangrijke component
vormden van het mentale landschap. Rivieren herbergden volgens de Romeinen bij-

Wiseman 1985, 7.
Schadee 2008, 170-171. Zie in dat kader ook Stevens 1952, 3-18; 1953, 14-21. Voor de relatie tussen het
competitieve element en decision making in de Romeinse politiek zie Wiseman 1985, 10-13. Voor Caesars
eerste overtocht naar Brittannië zie Caesar, De bello Gallico 4.20.1-36.4; Tacitus, Agricola 13.3; Plutarchus,
Caesar 23.2; Appianus, Celtica 4.1.5; Cassius Dio 39.51.1-53.2; Gelzer 1960, 118-120; Frere 1978, 42-47;
Salway 1985, 24-31; Meier 1995, 280-282; Brodersen 1998, 1-12; Goldsworthy 2006, 278-285; Billows 2009,
144-147; Dahlheim 2011, 104-105; Sage 2011, 78; Stevenson 2015, 99-100.
78 Gelzer 1960, 156, n. 306 aldaar.
79 Caesar, De bello Gallico 4.17.1; Burns 2003, 129; Seager 2003, 33; Sage 2011, 76.
80 De plaats waar Caesar de Rijn is overgestoken is onderwerp van discussie. Lang is gedacht aan een
locatie in het Neuwieder Becken, bij Koblenz (ter hoogte van Andernach), maar vandaag de dag zoekt
men de Rijnovergang zo’n vijfenveertig kilometer noordelijker, even ten zuiden van de Siegmonding
bij Bonn. Zie hiervoor Gechter 2007a, 200-202.
81 Caesar, De bello Gallico 4.17.1-10; vrgl. 4.14.1-5.
82 Idem 4.19.4.
83 Ter vergelijking: Riggsby (2006, 64; 80) merkt op dat Caesars beschrijving van de bouw van de Rijnbrug (4.17.1-4.18.1) veel langer is dan die van de constructie van de belegeringswerken rondom Avericum in 52 v.C. (7.24.1), terwijl de bouw daarvan in werkelijkheid veel meer tijd gekost moet hebben.
Hiermee zou Caesar de impact van de eerste prestatie hebben willen accentueren. Zie ook Kraus 2009,
173; Campbell 2012, 166-167.
84 Plutarchus, Caesar 22.5 met Pelling 1984, 89; 2011, 254; vrgl. Caesar, De bello Gallico 4.17.2. Zie ook
Strabo (4.3.3), die over de Rijn opmerkt: “…want hij stroomt niet alleen snel en is op deze plaats moeilijk
te overbruggen, maar na de afdaling van de bergen stroomt hij nog met flink verval door de vlaktes.”
Mogelijk grijpt zowel Strabo als Plutarchus hier terug op Asinius Pollio, die door Strabo in deze context
ook wordt genoemd.
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zondere krachten en werden niet zelden beschouwd als levende, zelfs goddelijke entiteiten.85 Afbeeldingen van een Romeinse rivieroversteek uit de tijd van Caesar ontbreken, maar de derde scène op de Zuil van Trajanus, waarop te zien is hoe de troepen
van Trajanus in 101 n.C. de Donau oversteken, is illustratief voor het metafysische karakter dat de Romeinen toeschreven aan riviergrenzen. Prominent afgebeeld is de personificatie van de Donau, mogelijk de Donaugod (Afbeelding II 3). Een vergelijkbare
afbeelding is te zien op de derde scène van de Zuil van Marcus Aurelius, waarop Romeinse soldaten in 174 n.C. onder het toeziend oog van de Donau(god) Germanië binnenvallen.86 De overbrugging van een belangrijke rivier in een verafgelegen en barbaarse uithoek van de bewoonde wereld moet voor ieder Romeins leger een hachelijk
avontuur zijn geweest. Diverse bronnen berichten over de angst onder de soldaten van
Decimus Junius Brutus, die in 137 v.C. in Lusitania de oever van de rivier Limia bereikte. Wat voor Caesar gold aan de oever van de Germaanse Rijn gold eveneens voor
Brutus: geen enkele Romein was ooit eerder in deze uithoek van de wereld geweest.
De verhalen die over de rivier de ronde deden – de rivier heette in het Grieks
en
Oblivio in het Latijn: vergetelheid – veroorzaakten grote angst onder Brutus’ manschappen, bang als zij waren al hun herinneringen te verliezen.87
Vanzelfsprekend werd de succesvolle oversteek van een afgelegen rivier beschouwd als een monumentale daad die grote veroveraars kon bevestigen in hun suprematie.88 Gezien de risico’s die met zo’n onderneming gepaard gingen diende de
overtocht slechts met de inachtneming van de gepaste rituelen en de juiste interpretatie van eventuele voortekenen te geschieden. Volgens Tacitus gingen in 63 n.C. twee
Romeinse legioenen onder aanvoering van Lucius Caesennius Paetus hun rampspoed
tegemoet in Armenia, omdat deze generaal voorafgaand aan de oversteek van de rivier
de Euphrates (Eufraat) – evenals Caesars Rijnoversteek in 55 en 53 v.C. met behulp
van een brug – zou hebben verzuimd de slechte voortekenen (tristi omine) te eerbiedigen.89 Hoewel Caesar bij de beschrijving van zijn Rijnoversteek in 55 en 53 v.C. vooral
ingaat op het technische huzarenstuk van de bruggebouw en hoegenaamd geen mededelingen verstrekt over de rituele omlijstingen die met de oversteek gepaard zullen
Zie bijv. Diodorus Siculus 4.35.3-4; Vergilius, Aeneis 8.726-728; Tacitus, Annales 1.79.1; Plinius, Epistulae 8.20.5; Arrianus, Periplus 10; Pausanias 4.34.2; Aelianus, Varia historia 2.33; Holland 1961, 21-22;
Braund 1996a, 12; 15-19; 1996b, 43-47; Jones 2005, m.n. 3-35; Aldrete 2007, 217-221; Campbell 2012, 67;
118-159, m.n. 128-140.
86 Zie hiervoor resp. Florescu 1969, plaat IV en Depeyrot 2011, 54-56. In 234 n.C., was het oversteken van
de Rijn bij Mogontiacum (Mainz) voor keizer Alexander Severus (222-235 n.C.) kennelijk nog altijd een
gebeurtenis die markant genoeg was om blijvend te worden herinnerd met de uitgave van een bronzen
medaillon. Op de keerzijde van dit medaillon staat de keizer afgebeeld die tezamen met vier soldaten
een schipbrug oversteekt, vergezeld van een Victoria. In het onderste register is Rhenus te zien, de personificatie van de Rijn. Zie hiervoor Deppmeyer 2013, 87-94, m.n. 88-89 met afb. 1 en 2.
87 Livius, Periocha 55; Strabo 3.3.4-3.5; Pomponius Mela 3.10; Silius Italicus, Punica 1.235-236; 16.476-477;
Plutarchus, Moralia 272D; Appianus, Iberica 12.72; Florus 1.30.12; Johnston 2017, 277.
88 Aldrete 2007, 218.
89 Tacitus, Annales 15.7.1-15.8.1. Volgens Tacitus zou bij het oversteken van de Euphrates een paard met
consulaire onderscheidingstekens door onbekende oorzaak op hol zijn geslagen; ook ontsnapte een gereedstaand offerdier door de schanswerken van een winterkwartier in aanbouw en of dat nog niet genoeg was straalden de soldatenlansen een licht uit, “een des te markanter voorteken,” aldus de geschiedschrijver, “omdat de vijandelijke Parthen strijden met pijlen (15.8.1).”Zie voor deze gebeurtenis
tevens Dudley 1968, 149. Voor de relatie tussen (de angst voor) militaire nederlagen en de inachtneming
van de juiste rituelen (orthopraxie) zie bijv. Rosenstein 1990, 54-91; Champion 2017, 76-121.
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zijn gegaan, zullen ook op dit cruciale moment de nodige religieuze plechtigheden in
acht zijn genomen.90 In ieder geval weten we van Suetonius dat Caesar bij het oversteken van de Rubico enkele jaren later een kudde paarden (equorum greges) zou hebben
gewijd aan de riviergod.91 Zonder twijfel was de passage van de Rijn ook voor Caesar
en zijn manschappen een markante gebeurtenis, waarbij zowel een fysieke als een metafysische grens werd overschreden – markant genoeg om later te worden herinnerd
in zijn triomftocht.92
In de antieke etnografie wordt bovendien nadrukkelijk de relatie gelegd tussen bepaalde aspecten van een landschap en de bewoners van het betreffende gebied. Een
rivier kan zo dus fungeren als een symbool van zowel het land waardoor deze stroomt
als het volk dat er woonachtig is, waarbij de eigenschappen van de rivier kunnen worden getransfereerd naar de bewoners van het land.93 In een epigram van Martialis
(circa 40-104 n.C.) geadresseerd aan Domitianus (81-92 n.C.), waarin deze keizer wordt
vergeleken met grote figuren uit het verleden, kan dan ook worden gesproken over
“toen de Rijn was onderworpen (domito Rheno)” wanneer de oorlogen tegen de Germaanse Chatti ter sprake worden gebracht.94 Martialis’ tijdgenoot, de dichter Statius
(circa 40-96 n.C.), die in zijn Thebais zegt niet te durven zingen over de noordelijke
overwinningen van Domitianus, spreekt op zijn beurt over “de twee keer veroverde
Rijn, de tweemaal onder de wetten gebrachte Donau (bisque iugo Rhenum, bis adactum
legibus Histrum).”95 Voor Romeinse dichters aan het eind van de eerste eeuw n.C. werd
een grote rivier als de Rijn kennelijk nog altijd gezien als een symbool voor geheel
Germanië en de oversteek ervan stond zo goed als gelijk aan de onderwerping van het
gehele land.
Het besef dat de troepen van Caesar in 55 v.C. op het punt stonden voor de eerste
maal het tot dan toe voor de Romeinen terra incognita van de Germanen te betreden,
gekoppeld aan de bedwinging van de “brede en diepe (latissimo atque altissimo)” rivier
die daartoe een lastig obstakel vormde, zal de expeditie naar het overrijnse zeker een
extra mentale lading hebben meegegeven.96 Caesars expliciete omschrijving van de
Caesar, De bello Gallico 4.17.3-18.2; 6.9.4-6.
Suetonius, Caesar 81.2.
92 Florus 2.13.88; vrgl. Anthologia Latina 419; 423 (ed. Riese) met betrekking tot het oversteken van de
oceaan. Voor rituelen bij bruggen zie bijv. Varro, De Lingua Latina 5.83; Dionysius Halicarnassus 2.73;
Servius, Ad Aeneis 2.166. Volgens Cicero (De natura deorum 2.9; De divinatione 2.36.77) werden deze rituelen in zijn tijd te weinig in acht genomen.
93 Jones 2005, 41. Zie voor de associatie tussen rivieren en volkeren tevens Campbell 2012, 64-70. Reeds
Hippocrates (De aere aquis locis 1) en Herodotus (2.19) onderstrepen de relatie tussen de aard van rivieren en de bevolking.
94 Martialis 2.2. Volgens Martialis verleende Germania met deze onderwerping Domitianus een nobelere titel dan Scipio (Africanus) en Metellus (Creticus). Bedoeld is hier de titel Germanicus die Domitianus aannam na zijn triomftocht over de Chatti in 83 of 84. Zie hiervoor Southern 1997, 28; 36; 81; Leberl
2004, 48-49; 245-247.
95 Statius, Thebais 1.19. Zie tevens Silvae 1.1.50-5, waarin Statius uitweidt over een kolossaal ruiterstandbeeld van Domitianus voor de Tempel van de vergoddelijkte Vespasianus op het Forum Romanum: “In
plaats van een kluit lege aarde raakt de bronzen hoef het haar van de geknechte Rijn (captivi… Rheni)”
– waarschijnlijk de beschrijving van een gepersonifieerde voorstelling van de rivier die zich onder het
paard bevond. Zie hiervoor ook Bergemann 1990, 8; 165-166; Leberl 2004, 46; 148-149.
96 Caesar, De bello Gallico 1.2.3. Daarbij speelden ook puur praktische zaken een rol, zoals de onbekendheid met de eigenschappen van de rivier, waarvoor Jones 2005, 41. Zie bijvoorbeeld Hannibals oversteek
van de Po bij Livius 21.39.4. In 21.43.4 laat Livius de Carthaagse veldheer opmerken dat deze rivier
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Rijn als breed en diep maakt de scheiding tussen de twee werelden aan weerzijden
van de rivier extra voelbaar.97 Met de bouw van de brug over de Rijn in 55 v.C. werden
de beschaafde en onbeschaafde wereld letterlijk en figuurlijk voor de eerste maal met
elkaar verbonden – maar meer nog: werden de Germanen en Germanië feitelijk nominaal aan het Romeinse gezag onderworpen. Caesar moet dan ook gehoopt hebben dat
het thuisfront in Rome zijn eerste schreden op Germaans grondgebied zou duiden als
een onmiskenbare manifestatie van zijn kundigheid en dapperheid.98
Na zijn overtocht over de Rijn trok Caesar achttien dagen lang door het overrijnse
land. In deze periode ontving hij naar eigen zeggen talrijke gezantschappen van Germaanse stammen die hij sommeerde gijzelaars te leveren. De Sugambri zouden zich
echter “verborgen (hebben) in de eenzame bossen,” zo laat Caesar weten.99 Ter compensatie liet hij al hun boerderijen en akkers verwoesten, om vervolgens naar het gebied van de Ubii te trekken.100 Daar zou hij te horen hebben gekregen dat de Suebi zich
ergens diep in de binnenlanden ophielden, de komst van de Romeinen afwachtend om
slag met hen te leveren. Caesar geeft vervolgens aan dat al zijn gestelde doelen gerealiseerd waren, te weten het afschrikken van de Germanen, de bestraffing van de Sugambri en de bevrijding van de Ubii. Na achttien dagen lang op Germaans grondgebied te hebben vertoeft trok hij de Rijn terug over, waarna hij de brug zoals gezegd
weer liet afbreken.101
De bescheiden resultaten van zijn expedities ten spijt maakt Caesar een tamelijk
positieve eindbalans op door te melden dat “hij alle doelen gerealiseerd (had) waarvoor hij had besloten zijn leger over te zetten.” Het resultaat dat was bereikt omschrijft
hij kort als “roemvol en nuttig (laudem et ad utilitatem)” – een oordeel dat vooral door
tijdgenoten zal zijn gedeeld die het accent legden op Caesars exploratieve prestaties.102
In Rome lijkt er overwegend bewonderend te zijn gereageerd op Caesars reis naar
het onbekende.103 Met zijn passage over de Rijn kon Caesar zich nu in zekere zin meten
met Pompeius, die de Eufraat was overgestoken en deze rivier in 66 v.C. tot grens van
het Romeins Imperium had gemaakt.104 De bewondering voor Caesars prestatie komt
“breder en wilder” is dan de hem bekende Rhône. In Livius 21.47.3-6 worden Hannibals problemen bij
de oversteek van de Po breed uitgemeten.
97 Zie bijv. ook Plutarchus (Caesar 22.4), die schrijft: “hij (d.i. Caesar) wilde de rivier overbruggen, hoewel
die erg breed was en op dat punt van zijn loop tot een woeste stroom aanzwol (
).” De voorstelling van
de Rijn als een soort psychologische grens lijkt in overeenstemming met Cicero’s ruimtelijke opvatting,
namelijk dat alles wat buiten het rijk ligt (vanaf Caesars tijd dus aan de overzijde van de Rijn) ipso facto
gevaarlijk is. Zie hiervoor m.n. Rose 1995, 396-397; Riggsby 2006, 23-24. Zie voor dit thema tevens
Braund 1996b, 43-47.
98 Maier 1978, 61. Uit andere bronnen weten we dat rivieren die eenmaal waren bedwongen een belangrijke rol vervulden in de propaganda van de overwinnaar. Zie bijv. Horatius, Carmina 2.9.19-24: “…laten
we liever eens / nieuwe triomfen van Augustus / bezingen, de bevroren Niphates / en Perzische
Euphraat die onderdanig / zijn golven neerlegt wegens de nederlaag.”
99 Caesar, De bello Gallico 4.18.4.
100 Idem 4.19.1.
101 Idem 4.19.3-4. Zie voor deze campagne ook Livius, Periocha 105; Plutarchus, Caesar 22.1-23.1; 23.1;
Appianus, Celtica 4.1.5; Florus 1.45.14-15; Cassius Dio 39.48.5; 39.50.1; Hiëronymus, Chronicon 1960, 1-2
(ed. Fotheringham); Orosius, Historiarum adversum paganos 6.9.1; Johne 2006, 67-68.
102 Caesar, De bello Gallico 4.19.4. Seager 2003, 33; Krebs 2006, 127; Schadee 2008, 167; 170-171.
103 Rawson 1985, 259-260; Seager 2003, 33.
104 Steinacher 2009, 79; voor de onderlinge concurrentie in deze periode zie Wiseman 1985, 7.
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duidelijk naar voren bij de dichter Caius Valerius Catullus (circa 84-circa 53 v.C.), een
tijdgenoot van Caesar, die de opwinding in Rome als gevolg van berichten over Caesars eerste Rijnoversteek in 55 v.C. persoonlijk kan hebben meegemaakt.105 Catullus,
die zich op sommige momenten kritisch heeft uitgelaten over Caesar en enkele van
diens aanhangers, spreekt in Carmen 11 over “de zegetekens van Caesar de Grote aan
de Rijn en bij de barbaarse Britten” wanneer hij in dit gedicht de uiteinden der wereld
opsomt.106
Het dankfeest (supplicatio) van twintig dagen dat Caesar later dat jaar in Rome werd
vergund weerspiegelt wellicht eveneens iets van het respect dat de generaal met zijn
prestaties bij zijn tijdgenoten had afgedwongen.107 Ter vergelijking: tot aan dat moment had zijn Caesars rivaal Pompeius het ‘record’ met een dankfeest van tien dagen,
vanwege diens overwinning op Mithridates.108 Caesars eerste supplicatio, na zijn overtuigende zege op de Belgae in 57 v.C., duurde ‘slechts’ vijftien dagen en die na zijn
definitieve onderwerping van Gallië in 52 v.C. eveneens twintig.109 Aan de duur van
de supplicatio van 55 v.C. valt mogelijk iets af te lezen van het belang dat de senaat aan
Caesars prestatie hechtte.110 Ook in latere generaties werd door schrijvers overwegend
positief geoordeeld over Caesars intrede in Germanië.111
De overrijnse expeditie is wel beschouwd als een strafexpeditie en een politieke
machtsdemonstratie, ten bewijze van het feit dat het Romeinse volk geen grenzen
kende.112 Hoewel deze suppositie misschien wat ver gaat – Caesars overrijnse onderneming lijkt vooral te zijn ingegeven door ad hoc-motieven en Caesars persoonlijke
eerzucht113 – was de publieke opinie in Rome hem niet bepaald ongunstig gezind. Ook
Cicero, doorgaans geen medestander van Caesar, maar in deze periode duidelijk op
Catullus overleed niet lang daarna, waarschijnlijk in 54 v.C., waarvoor o.a. Fordyce, ed. 1961, ix;
Conte 1994, 142.
106 Catullus 11.10-12: “Caesaris (...) monimenta magni, Gallicum Rhenum horribilesque ultimosque Britannos;”
Koutroubas 1972, 122. Haupt’s editie geeft “Gallicum Rhenum, horribile aequor ultimosque Britannos (De
Gallische Rijn, de angstaanjagende zee en de verafgelegen Britten),” waarvoor Fordyce, ed. 1961, 127128.
107 Caesar, De bello Gallico 4.38.5. Goldsworthy (2006, 285) impliceert dat het dankfeest vooral naar aanleiding van de overtocht naar Brittannië werd gehouden, maar Caesar schrijft nadrukkelijk dat hij de
senaat op de hoogte had gesteld “van deze ondernemingen (his rebus gestis),” waarmee hij al zijn wapenfeiten van dat jaar lijkt te bedoelen. Zie voor het respect in Rome tevens Adcock 1956, 39; Hondius,
ed. 1967, 93. Vrgl. Cassius Dio 39.53.1-2, die stelt dat het dankfeest werd gevierd vanwege het feit dat
“het voorheen onbekende bekend werd, en hetgeen waarover men tot dan toe nimmer had gehoord
toegankelijk was gemaakt.” Gelet op Dio’s eerdere zuinige commentaar op Caesars Rijnoversteek (zie
hierboven) lijkt de geschiedschrijver met deze opmerking vooral te refereren aan de gebeurtenissen in
Brittannië. Zie tevens Schadee 2008, 171 Ramsey 2009, 44-45.
108 Cicero, De provinciis consularibus 11.27.
109 Zie resp. Caesar, De bello Gallico 2.35.4; Plutarchus, Caesar 21.1 en Caesar, De bello Gallico 7.90.7; Kraner/ Dittenberger/Meusel, eds. 1960, 240; 346 (1).
110 Schadee 2008, 171.
111 Zie bijv. Plutarchus, Caesar 22.4-5; Suetonius, Caesar 25.2; Florus 1.45.14-15. Vrgl. de minder lovende
Cassius Dio, 40.32.2. Elders bewijst Dio niettemin hoe bijzonder een oversteek over de Rijn was, door
over Augustus’ generaal en vertrouweling Marcus Agrippa expliciet te melden dat hij na Caesar de
tweede Romein was die de overtocht had gewaagd (48.49.2-3), waarvoor tevens Trzaska-Richter 1991,
130.
112 Welwei 1986, 123; Burns 2003, 130; Schadee 2008, 170 met Nicolet 1991, 29-56. Vrgl. Ungern-Sternberg
1989, 164, die meent dat Caesar een ‘Einflußzone’ wilde creëren in Germanië.
113 Zie bijv. Koutroubas 1972, 124.
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de hand van de generaal, verklaarde in september 55 v.C. onder de indruk te zijn van
datgene wat Caesar had bereikt.114 Reeds het jaar ervoor had Cicero voor de senaat
verklaard zijn aanvankelijke animositeit jegens Caesar aan te kant te zetten in het belang van de res publica, evenals L. Crassus, M. Scaurus en de Metelli hadden gedaan
toen Marius was gekozen om de oorlog in Gallië te voeren – woorden waarmee hij
Caesars missie in Gallië van een Mariaanse noodzakelijkheid voorziet.115 Er valt niet
te ontkennen dat Caesar – afgaande op wat hij zijn publiek te melden heeft – in 55 v.C.
al de nodige aansprekende successen had behaald in Gallië, hoewel zijn eerste Rijnoversteek weinig effect lijkt te hebben gesorteerd.116

3.3 Caesars oordeel over het Germaanse aandeel in de opstand van de Eburones
In de periode volgend op de eerste Germaanse campagne en de twee weinig succesvolle invasies van Brittannië die daarop volgden (55 en 54 v.C.) zou Caesars positie in
Gallië aanzienlijk onder druk komen te staan.117 Afgaande op zijn verslag in de De bello
Gallico kwam het felste verzet van de Treveri, de Nervii en de Eburones. Over de eersten merkt Caesar op dat hun gebieden aan de Rijn grenzen (Rhenumque… tangit), wat
duidelijk bedoeld is als een kwalificatie van het gevaar dat van dit volk uitgaat.118 De
laatste twee stammen worden door Caesar beschouwd als Germani cisrheneum, oftewel
‘Germanen aan deze zijde van de Rijn’ – eveneens een toevoeging met een dreigende
ondertoon.119 Deze drie stammen zouden onder aanvoering van de Eburonenleiders
Ambiorix en Catuvolcus de Romeinen enkele gevoelige klappen hebben toegebracht.120 De bestrijding van deze brandhaarden vormden voor Caesar wederom een
Cicero, Oratio in L. Pisonem 81-82. Zie tevens Wiedemann 2001, 50; Goldsworthy 2006, 257-259. Cicero’s pro-Caesariaanse koers blijkt o.a. uit Epistulae ad Atticum 4.5; De provinciis consularibus 11.28; 14.34;
20.47; Pro L. Cornelio Balbo oratio 61; Epistulae ad familiares 1.7.10. Zie voor Cicero’s koerswijziging tevens
Lintott 2008, 201-211.
115 Cicero, De provinciis consularibus 8.18-19. In 20.47 stelt hij dat er van zijn kant zeker geen sprake is van
vijandschap jegens de proconsul van Gallië. Zie tevens Lintott 2008, 206-207 voor Cicero’s argumentatie
in deze redevoering om partij voor Caesar te kiezen.
116 Sage 2011, 76-77. Desondanks spreekt Suetonius (Caesar 25.2) later over “zware nederlagen
(maximis… cladibus)” die Caesar de Germanen had toebracht; volgens Livius, Periocha 105 waren de Germanen aan de overzijde van de Rijn zelfs “bedwongen (domuit)”. Voor moderne literatuur zie Krebs
2006, 127, n. 69.
117 Zie voor een weinig positief oordeel over de twee invasies van Brittannië Strabo 4.5.3; Lucanus, Pharsalia 2.570; Plutarchus, Caesar 23.3; Adcock 1956, 39-40; Wacher 1978, 27; Webster 1981, 36-40; Salway
1985, 31; 38-39; Braund 1996a, 51-52 ; Brodersen 1998, 10; 22; Burns 2003, 130; Billows 2009, 147; 149;
Sage 2011, 78-79; 84.
118 Caesar, De bello Gallico 5.3.2; vrgl. 3.11.1 (qui proximi flumini Rheno sunt); Seager 2003, 30-31. De Treveri
zijn dan weliswaar zelf geen Germanen, maar zij worden er door Caesar meermaals van beschuldigd
Germanen over de Rijn te hebben gelokt (bijv. De bello Gallico 5.2.4; 5.55.1; 6.2.1-3; vrgl. 6.8.7), waarschijnlijk vanwege hun vriendschappelijke banden met dit volk (6.5.4). Hirtius (8.25.2) herhaalt dat de
nabijheid tot de Germanen als gevolg heeft dat zij qua levenswijze en woestheid maar verschilden van
de Germanen.
119 Voor Germani cisrhenani zie Wells 1972, 25-26; 28-29; 312; Lund 1998, 42-50; Neumann 1999, 107-129;
Reichert 2001, 483-494; Von Petrikovits 1999, 88-106; Pohl 2004, 52-56; Krebs 2005, 61-62. Voor de
Eburones zie Heinrichs 2008, 203-230.
120 Caesar, 5.26-37; 5.38-52. Zie ook Florus 1.45.7-8; Plutarchus, Caesar 24.1-2; Cassius Dio 40.4.2; 40.5.16.3; 40.7.1-11.1; Charisius Grammaticus 160,17-19 (ed. Barwick); Orosius, Historiarum adversum paganos
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uitgelezen mogelijkheid om zijn persoonlijke memoria extra glans te geven in zijn monumentum litteratum.
Het gevolg van de successen van Ambiorix en consorten was dat ook de Treveri,
die eerder nog Caesars hulp hadden ingeroepen tegen Ariovistus, hun afkeer jegens
de Romeinse aanwezigheid in hun land nadrukkelijker lieten blijken.121 Zo zouden de
Treveri de Germaanse stammen aan de overzijde van de Rijn voortdurend hebben bestookt met gezanten en beloftes aan grote sommen geld, om de Germanen ertoe aan te
zetten de Rijn over te steken en zo de Romeinen nog verder in het nauw te drijven. De
Germanen zouden volgens Caesar echter niet bepaald warm hebben gelopen voor een
oorlog tegen de Romeinen – naar eigen zeggen omdat zij hun geluk niet nogmaals op
de proef wilden stellen na de fiasco’s in de oorlog van Ariovistus en bij de oversteek
van de Tencteri.122 Het verzet van de Treveri werd voorlopig gebroken door Caesars
generaal Titus Labienus.123
Ondanks dat waren de Treveri alles behalve tot rust gebracht. Zelfs in Rome was
de kwalijke reputatie van deze stam doorgedrongen, zoals blijkt uit een brief van Cicero verzonden op 4 maart 53 v.C. aan C. Trebatius Testa, een protegé van de redenaar
die zich op dat moment in Gallië bevond, waar hij inmiddels was uitgegroeid tot vertrouweling van Caesar en diens adviseur bij het spreken van recht. Cicero geeft zijn
vriend het advies op te passen voor de Treveri, waarvan hij heeft vernomen dat zij
koppen snellen.124
Op initiatief van de Treveri zou vervolgens een bondgenootschap zijn gesmeed tussen de Nervii, Aduatuci en Menapii, tezamen met enkele Germaanse stammen van de
linker Rijnoever, waaronder de Eburones.125 Volgens Caesar waren de Aduatuci afstammelingen van de Cimbri en Teutones (Cimbris Teutonisque prognati):
“Toen die oprukten naar onze Provincie en Italië, hadden ze alle dieren en bagage
die ze niet mee konden nemen opgeslagen ten westen van de Rijn en zesduizend
man achtergelaten ter bewaking en bescherming.”126

6.10.2-9; Eck 2004, 37-38; Riggsby 2006, 95-96; Heinrichs 2008, 212-219. Voor Caesars portrettering van
Ambiorix zie Koutroubas 1972, 52-61. De gouden muntschat van Heers in de buurt van Tongeren, daterend uit het midden van de eerste eeuw v.C., wordt wel met de betaling van Ambiorix’ bondgenoten
in verband gebracht. Zie hiervoor Scheers/Creemers 2002, 2-6; Creemers/Scheers 2007, 171-173; Roymans/Creemers/Scheers 2012.
121 Caesar, De bello Gallico 1.37.1-3.
122 Idem 5.55.1-2.
123 Idem 5.58.6. Zie ook Cassius Dio 40.11.1-2; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.10.10-13; Gelzer
1960, 130. Voor Labienus zie MRR 2.198; 204; 212; 219; 225-226; 231; 238; 244.
124 Cicero, Epistulae ad familiares 7.13.2. Voor de vriendschap tussen Trebatius en Caesar zie Cicero,
Epistulae ad familiares 7.14.2; Gelzer 1960, 121, n. 129; 125.
125 Caesar, De bello Gallico 6.2.2. Zie ook Livius, Periocha 106; Florus 1.45.7; Cassius Dio 40.30.2; Orosius,
Historiarum adversum paganos 6.10.1-2; Sage 2011, 97. Deze connecties lijken te worden bevestigd door
de vondst in 2008 van een muntschat in Amby bij Maastricht. De gouden munten uit deze schat zijn
geslagen in het gebied van de Eburones, maar de zeventig zilveren zogenaamde regenboogschoteltjes
waren afkomstig uit het Rijnland, dat in deze tijd reeds door Germaanse stammen werd bevolkt. Dat de
Eburones contacten met deze stammen hebben onderhouden is hierdoor evident. Mogelijk waren de
munten de bekrachtiging van een bondgenootschap tussen stamleiders van weerszijden van de Rijn.
Zie hiervoor Roymans/Dijkman 2010; Roymans/Creemers/Scheers 2012.
126 Caesar, De bello Gallico 2.29.4.
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Met deze opmerking, die ongetwijfeld indruk zal hebben gemaakt op het publiek in
Rome – reactiveert hij voor de zevende maal in successie de memoria van de Cimbri en
Teutones, waardoor zijn eerdere confrontaties met en de tijdelijke bedwinging van de
Aduatuci in 57 v.C. iets van de glans van een Mariaanse overwinning krijgt.127
De nieuw gesmede barbaarse coalitie vormde voor Caesar voldoende aanleiding
om nog tijdens de winter van 54-53 v.C. de aanval te openen, als eerste tegen de Nervii.
Hij onderwierp naar eigen zeggen de volledige stam, waarna hij zijn aandacht richtte
op de Treveri en de Eburones.128 Tevens viel hij de gebieden van de Menapii binnen,
met wie de Eburonenleider Ambiorix een gastvriendschap zou hebben gesloten.129 In
de tussentijd deden de Treveri een poging om Labienus, die met een legioen op hun
grondgebied had overwinterd, in het nauw te drijven, maar Caesars generaal wist de
Treveri een zware nederlaag toe te brengen, zodat zij enkele dagen later genoodzaakt
waren hun onderwerping aan te bieden.130
De voorgaande gebeurtenissen worden door Caesar gepresenteerd als een gerechtvaardigde aanleiding om voor de tweede maal de Rijn over te steken. In de eerste
plaats wilde hij de overrijnse Germanen straffen die de Treveri hadden geholpen bij
hun opstand en in de tweede plaats wilde hij voorkomen dat Ambiorix zijn toevlucht
zou nemen aan de overzijde van de rivier.131 Caesar meldt de bouw van een nieuwe
brug, “een eindje stroomopwaarts van de plek waar hij eerder zijn leger had overgezet.”132 Deze maal is Caesar veel korter van stof over de constructie – waarschijnlijk
omdat hij zijn lezers al uitvoerig verslag van de eerste versie had gedaan: “Door toepassing van beproefde techniek en dankzij grote inzet van de soldaten is het werk binnen een paar dagen klaar (Nota atque instituta ratione magno militum studio paucis diebus
opus efficitur).”133
Caesar trok ook deze maal naar het bevriende territorium van de Ubii, die per ommegaande gezanten naar Caesar zouden hebben gezonden om te verklaren “dat ze
geen hulptroepen naar de Treveri hebben gestuurd en hun woord van trouw niet hebben gebroken.” Het zouden volgens hen de Suebi zijn geweest die hulp hadden geboden aan de Treveri en dus besloot Caesar tegen deze stam op te rukken.134
Caesar beweert echter dat de Suebi zich opnieuw hadden teruggetrokken aan de
rand van het Baceniswoud, waar zij de komst van de Romeinen afwachtten.135 Wederom zou hij zich niet hebben laten verleiden tot een tocht diep in de binnenlanden
van Germanië, naar eigen zeggen omdat hij vreesde niet genoeg graan te hebben voor
een dergelijke onderneming. Door het accentueren van dit graangebrek disculpeert
Idem, De bello Gallico 2.29.1-2.33.7. Heinrichs 2009, 279; 2013, 50. Zie ook Kraner/Dittenberger/Meusel, eds. 1960, 231 (1); Sage 2011, 58.
128 Caesar, De bello Gallico 6.3.1-3.
129 Idem 6.5.3-4. Zie ook Cassius Dio 40.31.2.
130 Caesar, De bello Gallico 6.5.6; 6.8.7. Zie ook Livius, Periocha 107; Frontinus, Strategemata 2.5.20; Cassius
Dio 40.31.3-5; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.10.16; Gelzer 1960, 131.
131 Caesar, De bello Gallico 6.9.1-2.
132 Idem 6.9.3-4. Zie ook Livius, Periocha 107; Florus 1.45.15; Cassius Dio 40.31.2-32.1; Gelzer 1960, 131;
Timpe 1975, 126-127; Seager 2003, 31; Johne 2006, 68. De locatie van deze brug wordt wel gezocht in het
Neuwieder Becken. Zie hiervoor Gechter 2007, 200.
133 Caesar, De bello Gallico 6.9.4.
134 Idem 6.9.6. Zie tevens Eck 2004, 36-37.
135 Caesar, De bello Gallico 6.10.5. Zie voor dit woud Ihm 1896, 2722-2733; Wenskus 1973, 572-573; Nenninger 2001, 96; Johne 2006, 68-70.
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Caesar zijn beslissing om niet verder op te rukken en hij presenteert dit impliciet als
een gevolg van de barbaarsheid van het Germaanse volk, dat volgens hem immers
maar weinig akkerbouw bedrijft.136 Het zijn de onbeschaafde levenswijze van het Germaanse volk en de relatieve armoede van Germanië – in het openingsboek van de De
bello Gallico al eens nadrukkelijk geplaatst tegenover de Galliërs en hun land 137 – die
hem de kans ontnemen om geschiedenis te schrijven. Caesar keerde dan ook terug
over de Rijn, liet de brug gedeeltelijk afbreken en gaf opdracht om aan het uiteinde
ervan een versterkte toren en uitgebreide verdedigingswerken te bouwen, waar hij een
garnizoen van twaalf cohorten achterliet ter bewaking van de brug.138 Door het noemen van deze maatregelen benadrukt hij het gevaar van de overrijnse Germanen en
representeert hij de Rijn als een grens van waaruit voortdurend een grote dreiging
uitging.
In augustus 53 v.C. zou Caesar opnieuw ten strijde zijn getrokken tegen Ambiorix
en de Eburones. De stam werd volkomen overrompeld, maar desondanks wist Ambiorix de dans te ontspringen.139 De Segni en de Condrusi, twee Germaanse volkeren
die leefden te midden van de Eburones en Treveri, zouden volgens Caesar onmiddellijk gezanten naar Caesar hebben gezonden om hem ervan te overtuigen dat niet alle
Germanen op de linker Rijnoever gemene zaak maakten met de Eburones, dat zij geen
oorlogsplannen hadden tegen de Romeinen en dat zij Ambiorix geen hulptroepen hadden gestuurd.140 Na zich verzekerd te hebben van de trouw van deze Germaanse stammen trok Caesar op naar het gebied van de Eburones.141 Hij stuurde gezanten naar alle
nabijgelegen stammen en riep hen op om gezamenlijk het land van de Eburones te
plunderen. Gelokt door de vooruitzichten op aanzienlijke buit zouden vele Galliërs
hieraan gehoor hebben gegeven – een voorstelling van zaken waarmee Caesar de Galliërs feitelijk weergeeft als zijn (tijdelijke) bondgenoten en de Germanen als hun gemeenschappelijke vijand. De nederzettingen en landerijen van de Eburones werden
hierop grondig verwoest.142
Tweeduizend op buit beluste Germaanse Sugambri-ruiters zouden volgens Caesar
vervolgens hun kans schoon hebben gezien om met behulp van boten en vlotten de
oversteek over de Rijn te maken en zich binnen de kortste tijd een grote hoeveelheid
Caesar, De bello Gallico 6.29.1; vrgl. 6.22.1; Koutroubas 1972, 125. Volgens Cassius Dio 40.32.2 zou
angst voor de Suebi de voornaamste reden zijn geweest om om te keren. Nenninger (2001, 128-129) en
Krebs (2006, 130-131) lijken Caesars graantekort te beschouwen als een topos, hoewel de bevoorrading
van troepen op vreemde bodem een zorg voor iedere veldheer moet zijn geweest. Zie Vegetius, Epitoma
rei militaris 3.3; Goldsworthy 1998, 203. Voor schattingen van graanverbruik binnen het Romeinse leger
zie Gechter 1987, 128-129; Kühlborn 1992, 126 n. 472 (voor uitgebreide literatuur); Bremer 2001, 13-14;
Kehne 2007, 324-325; 330-333. Voor logistiek in het algemeen Goldsworthy 1996, 287-296; Junkelmann
1997, m.n. 52-65; 83-85; Erdkamp 1998.
137 Caesar, De bello Gallico 1.31.11.
138 Idem 6.29.1-3. Johne 2006, 70; Bleckmann 2009, 86.
139 Caesar, De bello Gallico 6.29.4-6.31.4.
140 Idem 6.32.1.
141 Idem 6.33.3-4.
142 Idem 6.34.7-6.35.3. Twee jaar later liet Caesar de gebieden van de Eburones nogmaals plunderen,
waarvoor Caesar, De bello Gallico (Hirtius) 8.24.4-25.2. Zie ook Livius, Periocha 107; Plutarchus, Caesar
24.2-3; Cassius Dio 40.32.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.10.17-20; Eck 2004, 41-45; Heinrichs
2008, 217-219; 2015, 155-159. Sommigen spreken hierbij zelfs van genocide, zie bijv. Galsterer 1990, 117;
Joachim 1999/2000, 157-170; 2007, 54.
136

232

II 3 Caesar en de representatie van de Germanen in de De bello Gallico

vee en vluchtelingen van de geplaagde Eburones in bezit te nemen. Vervolgens trokken de Sugambri in de richting van Aduatuca, waar zij het Romeinse garnizoen onder
aanvoering van Quintus Cicero een zware slag toebrachten143 – een gebeurtenis die
zich afspeelde op dezelfde plaats waar in de winter van 54 v.C. de Eburones het kamp
van Q. Titurius Sabinus en L. Aurunculeius Cotta hadden overvallen, wat bij de soldaten van Cicero herinneringen aan deze eerdere ramp zou hebben opgeroepen.144 Op
maar liefst zeven plaatsen binnen een kort tijdsbestek verwoordt Caesar de angst die
zich van de Romeinse soldaten meester zou hebben gemaakt tijdens de confrontatie
met deze Germaanse tegenstander.145

3.4 Van vijand tot bondgenoot: Germanen in Boek 7 van de De bello Gallico
Na zich verzekerd te hebben van een aanzienlijke buit, maar zonder het Romeinse
kamp te hebben ingenomen, trokken de Germanen zich terug over de Rijn.146 De ontzetting van het legerkamp van de jonge Cicero is de laatste serieuze schermutseling
tegen Germaanse stammen die Caesar in zijn De bello Gallico heeft beschreven. Binnen
de context van de Gallische opstand in 52 v.C. noemt Caesar de Germanen echter nog
enkele malen, waarvan één maal als agressor. De reden dat de Treveri zich niet bij de
Gallische opstandelingen aansloten was volgens Caesar namelijk gelegen in het feit
dat “ze te ver weg waren en onder druk stonden van de Germanen (ab Germanis premebantur.”147 Meer bijzonderheden over mogelijke schermutselingen tussen de Treveri
en de Germanen geeft Caesar echter niet prijs.
De overige malen dat Caesar Germani noemt in Boek 7 betreft het Germanen die aan
Romeinse zijde vechten tegen de Gallische opstandelingen van Vercingetorix – het begin van een lange traditie van Germanen in Romeinse dienst.148 Hoewel hij geen naam
noemt van een specifieke stam betreft het hier naar alle waarschijnlijkheid de Ubii, die
in 55 v.C. als enige overrijnse stam vriendschap met de Romeinen hadden gesloten.149
Caesar, De bello Gallico 6.32.6; 6.35.5-9; 6.36.1-6.41.4. Zie ook Cassius Dio 40.32.4-5; Riggsby 2006, 9596; Heinrichs 2008, 219-220; 221-223; Sage 2011, 102-103.
144 Caesar, De bello Gallico 6.37.8: “ze halen zich de ramp voor ogen van Cotta en Titurius, die in dezelfde
vesting zijn gesneuveld (fingunt Cottaeque et Titurii calamitatem, qui in eodem occiderint castello, ante oculos
ponunt).” Deze eerdere ramp wordt uiteengezet in 5.26.1-37.7. Zie hiervoor ook Sage 2011, 86-89; 102103.
145 “Het hele kamp is in rep en roer… (totis trepidatur castris - 6.37.6);” “Die algemene paniek… (tali timore
omnibus - 6.37.9);” “Niemand is zo dapper dat hij niet in verwarring raakt door deze nieuwe ontwikkeling (nemo est tam fortis, quin rei novitate perturbetur - 6.39.3);” “Dat maakt de soldaten, die toch al aangeslagen waren, helemaal bang (eo magis timidos perterrent milites - 6.40.1);” “Zo spreken ze elkaar moed
in… (itaque inter se cohortati - 6.40.4); ” “Zelfs na het vertrek van de vijand bleef de stemming angstig (ac
tantus fuit etiam post discessum hostium terror - 6.41.2);” “De schrik zat bij iedereen zo diep dat ze bijna
niet meer voor rede vatbaar waren (sic omnium animos timor praeoccupaverat - 6.41.3);” “De komst van
Caesar maakte een eind aan deze schrik (quem timorem Caesaris adventus sustulit - 4.41.4).”
146 Caesar, De bello Gallico 6.41.1.
147 Idem 7.63.7.
148 Bleckmann 2009, 86-87.
149 Caesar, De bello Gallico 4.16.5; 4.19.1; 6.9.6-7; 6.10.1 en 4; 6.29.1; vrgl. 2.35.1. Zie voor de Ubii als bondgenoten van Rome en mogelijke ruiters o.a. Tausend 1988, 491-497; Speidel 1994a, 12-15; Eck 2004, 3141, m.n. 39. Voor Germanen in keizerlijke dienst in Rome zie bijv. Bellen 1981; Speidel 1994a; 1994b, 151157.
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Zo brengt Caesar “rond de vierhonderd Germaanse ruiters (Germanos equites circiter
quadringentos)” ter sprake die hij bij de inname van Noviodonum als extra hulptroepen
had ingezet tegen de Galliërs.150 Tevens vermeldt hij het ronselen van ruiters en lichtbewapende strijders bij bevriende stammen over de Rijn, die niet veel later een hoge
berg veroveren op de troepen van Vercingetorix, om vervolgens de Galliërs op de
vlucht te drijven.151 Dezelfde Germaanse troepen ondersteunen de Romeinen in hun
strijd tegen de Gallische ruiterij in de vlakte voor Alesia en achtervolgen de Galliërs
na hun nederlaag vol geestdrift tot nabij hun eigen stellingen.152 Tot slot, wanneer de
Romeinen tijdens de belegering van Alesia bestookt worden door het Gallische ontzettingsleger, zijn het wederom Germanen die na een lange strijd zonder duidelijke uitkomst “een aanval (deden) op de vijand en (deze) verdreven.”153
Caesar noemt de inzet van de Germanen in Boek 7 in het totaal dus zesmaal, maar
hij laat het na om de met behulp van de Germanen bewerkstelligde militaire successen
al te zeer te beklemtonen, wellicht omdat hierdoor te veel een contrast zou ontstaan
met het negatieve imago van de Germanen dat hij in de eerdere boeken van de De bello
Gallico heeft geconstrueerd.154 Ze weglaten uit zijn verslag was echter geen optie, omdat er binnen zijn militaire staf voldoende personen zaten die dergelijke omissies konden rapporteren aan geestverwanten in Rome, waaronder zich ook politieke tegenstanders van Caesar bevonden. Caesar kon het zich niet permitteren de historische
werkelijkheid al te zeer geweld aan te doen (zie Hoofdstuk II 4.2). Bovendien kon Caesar met de inzet van Germaanse hulptroepen aantonen dat zijn twee overrijnse campagnes wel degelijk effect hadden gesorteerd.155 Bij het neerslaan van de Gallische opstand, toen de in het nauw gedreven vijand, die zelfs op het punt stond om weer te
vervallen tot de barbaarse gewoonte van kannibalisme en op bepaalde momenten buitengewoon fanatiek tegenstand bood om hun vrijheid te verdedigen, blijkt de stootkracht van de Germanen een uiterst welkome bijdrage in de strijd.156
De Cimbri en Teutones passeren nog eenmaal de revue in het afsluitende boek van
de De bello Gallico, opnieuw als een recalled memory – de achtste in het totaal. Gedurende
de Romeinse belegering van Alesia laat Caesar de hooggeboren Arverner Critognatus
het voorstel van zijn stamgenoten om een uitval te wagen tegen de Romeinse belegeraars afwijzen ten overstaan van een raad van stamhoofden. In dit plan ligt volgens
Critognatus weliswaar de herinnering “van onze dapperheid van weleer,” maar het

Caesar, De bello Gallico 7.13.1.
Idem 7.65.4; 7.67.5.
152 Idem 7.70.2; 7.70.4.
153 Idem 7.80.6.
154 Zie voor de ambivalentie tussen de Germanen als vijand en als bondgenoot Bleckmann 2009, 86.
155 Schauer 2016, 127.
156 Voor kannibalisme zie Caesar, De bello Gallico 7.77.12. Voor het fanatisme van de Galliërs zie bijv. De
bello Gallico 7.25.2, waar tijdens het beleg van Avaricum een Galliër tracht de Romeinse belegeringswerktuigen in brand te steken maar daarbij wordt gedood, waarna een volgende zijn poging hervat:
“Toen hij op dezelfde manier door een treffer van de katapult gedood was, werd hij afgelost door een
derde, en de derde door een vierde….” Volgens Riggsby (2006, 98) getuigt dit voorval, dat volgens
Caesar “gedenkwaardig leek (7.25.1),” niet alleen van de virtus van het Gallische volk: “The motif is in
line with the traditional view of northern barbarians as virtually uncountable.” Zie ook Koutroubas
1972, 178. Voor de Gallische vrijheid (libertas) als reden voor de strijd zie 7.1.5; 7.4.4; 7.37.2; 7.64.4; 7.66.4;
7.71.3; 7.76.2; 7.77.15-16; 7.89.1; Koutroubas 1972, 189-191; 197-199; 203-204; Seager 2003, 22-26.
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getuigt in werkelijkheid eerder van “slapheid, geen moed.”157 In plaats daarvan oppert
hij:
“(te d)oen wat onze voorvaderen (nostri maiores) hebben gedaan in een heel ander
soort oorlog, die tegen de Cimbri en Teutones.158
Bij monde van Critognatus wordt vervolgens verteld hoe in de dagen van de Cimbri
en Teutones de bewoners van de Gallische steden (oppida) zich in leven hielden met
het vlees van mensen die vanwege hun leeftijd ongeschikt waren voor de oorlog.159
Maar er bestaat een belangrijk verschil tussen de Cimbri en Teutones destijds en de
Romeinen van nu, want:
“De Cimbri hebben heel Gallië verwoest en grote ellende gebracht, maar uiteindelijk gingen ze wel weg uit ons gebied, op zoek naar ander land.”160
Caesars Galliërs lijken zich maar al te goed te beseffen dat de Romeinen, in tegenstelling tot de nomadische Cimbri, niet meer zullen vertrekken als de komende strijd eenmaal in Romeins voordeel is beslecht:
“En als jullie niet weten wat zich afspeelt in landen ver hiervandaan, kijk dan
maar eens naar het deel van Gallië in onze buurt. Dit is tot provincie gemaakt,
met veranderde rechten en wetten, onderworpen aan Romeinse bijlen.”161
Opvallend in de bovenstaande passages is dat Caesar de herinnering aan de invasie
van de Cimbri en Teutones ditmaal niet inzet als een Romeinse collectieve herinnering,
maar als een onderdeel van een Gallische historische traditie die in Caesars tijd nog
goed onderdeel kan hebben uitgemaakt van het collectieve geheugen van de Gallische
bevolking (zie hiervoor ook Hoofdstuk III 1.1).162 Niettemin lijkt Caesar de historische
parallel hier vooral op te voeren om de barbaarse Cimbri en het beschaving brengende
Rome tegenover elkaar te plaatsen. De voor hun vrijheid strijdende Galliërs lijken hier
qua beschavingspeil precies tussenin te passen – althans vanuit een Romeins standpunt bekeken, want Caesars Galliërs claimen hun eigen beschaving, te weten hun steden (oppida), hun rechten (iura) en hun wetten (leges), te beschermen.163 Voor hen zijn
de Romeinen en de Cimbri beide exponenten van hetzelfde kwaad.164

Caesar, De bello Gallico 7.77.4; 7.77.5.
Idem 7.77.12. Zie ook Strabo 4.5.1. Malitz (1983, 199) en Timpe (1994, 42) vermoeden hier een posidonische traditie. Zie voor Critognatus bijv. Spickermann 1997b, 224. Voor een analyse van de redevoering
van Critognatus zie bijv. Rasmussen 1963, 47-54; Koutroubas 1972, 189-192; Schieffer 1972, 477-494; Riggsby 2006, 107-118; Schauer 2016, 204-209. De laatste uit de twijfel of het hier om een historische figuur
handelt of een door Caesar gefingeerd personage (204).
159 Caesar, De bello Gallico 7.10.12; Riggsby 2006, 115.
160 Caesar, De bello Gallico 7.77.14.
161 Idem 7.77.16; Riggsby 2006, 111.
162
Burns 2003, 111-112; Riggsby 2006, 116-117.
163 Caesar, De bello Gallico 7.77.12; 14; 16.
164 Riggsby 2006, 117. Voor de Gallische strijd voor vrijheid zie Koutroubas 1972, 189-191; 197-199; 203204; Seager 2003, 22-26.
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3.5 De canon van barbaarsheid (ii): Caesars Germanenbeeld
In Hoofdstuk II 1 en 2 werd vastgesteld dat de Romeinse nederlagen tegen de Cimbri
en Teutones een beeld gegenereerd hebben van een extreem barbaarse, haast onoverwinnelijke tegenstander, die slechts met de grootst mogelijke moeite verslagen kon
worden. Marius, maar ook zijn voormalige secondant Catulus, benutte vervolgens een
breed scala aan memory sanctions om het afschrikwekkende karakter van noordelijke
barbaren te accentueren, met als doel zijn eigen kwaliteiten als veldheer te benadrukken en zich te profileren als de redder van Rome. Het imago van de Cimbri en Teutones in de geschiedschrijving van de late Republiek en de Keizertijd lijkt de nagalm van
een vijandbeeld dat in de tijd van Marius en Catulus moet zijn geconceptualiseerd.
Als gevolg van Marius’ zelfpromotie en het hieruit voortgevloeide Germanenbeeld
lijken de ongeciviliseerde Germanen een duidelijk gedefinieerde tegenpool te zijn gaan
vormen voor de qua beschavingsgraad superieure cultuur van Rome. Daarbij kon Caesar – zo zagen we hierboven – teruggrijpen op de herinnering aan de Cimbri en Teutones om de ernst van nieuwe barbarendreiging te benadrukken. Dat zich in het gezelschap van Ariovistus stammen bevonden die afkomstig waren uit dezelfde onbestemde contreien als de Cimbri en Teutones – zoals de Harudi, die hun woongebieden
hadden ten oosten van de Elbe – kunnen deze associaties verder hebben versterkt.165
Het noorden van Europa leek vanuit Romeins oogpunt meer en meer op een oneindig
reservoir van barbaarse volkeren die telkens weer het voortbestaan van Rome bedreigden.166
De vraag is nu op welke wijze Caesar in zijn commentarii heeft voorgebouwd op het
reeds aanwezige angstbeeld van de Cimbri en Teutones. Welke nieuwe bouwstenen
voegde Caesar naar aanleiding van zijn confrontaties met de Suebi en andere Germaanse volkeren toe aan het bestaande palet van stereotyperingen?167
3.5.1 Vertrouwde archetypen
De Kelten duiken al aan het eind van de zesde of het begin van de vijfde eeuw v.C. op
als één van de belangrijkste bevolkingsgroepen van Noord-Europa, maar de Germanen maakten zoals we hierboven zagen pas relatief laat hun opwachting in de antieke
literatuur.168 Op basis van deze vaststelling lijkt het uitgesloten dat er in de periode
rond Caesars vertrek naar het noorden een omvangrijke hoeveelheid informatie voorradig was in Rome over deze voor de Romeinen nieuwe bevolkingsgroep; wat er al te

In de Res Gestae Divi Augusti worden de Harudi beschouwd als de naburen van de Cimbri (26.4);
Ptolemaeus (Geographica 2.11.7) rekent hen in de tweede eeuw tot de bewoners van Oost-Jutland. Zie
tevens Castritius 1999, 20-21; Johne 2006, 64; Cooley 2009, 224.
166 Christ 1974, 263. Zie tevens Timpe 1994, 59; Williams 2001, 176.
167 Voor stereotyperingen van het Germaanse volk zie bijv. Saddington 1961, 90-102; Sherwin-White
1967, 1-61, m.n. 29-32; Koutroubas 1972, 112-136; Lund 1990, 60-75; Trzaska-Richter 1991; Timpe 1995;
Günnewig 1998, 29-179 Seager 2003, 30-34; Isaac 2004, 427-439; Günnewig 2009, 30-34; Wolters 2009, 8388; Gruen 2011, 159-178; Krebs 2011b, 202-221; Demandt 2012, 59-69.
168 Zie voor de vroegste vermeldingen van Kelten Hecataeus van Milete, FGH 1 F54; F55; F56 (ed. Jacoby).
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vinden was over het noorden van Europa kwam hoofdzakelijk uit tweedehands bronnen, doorgaans stevig geworteld in de Griekse geografische en etnografische traditie
die vooral vanaf de vijfde eeuw v.C. gestalte had gekregen.169
‘Caesars’ Germanen waren in zoverre anders dat zij waren geconcipieerd op basis
van persoonlijke contacten – al zullen deze contacten gezien de oorlogssituaties waarin
ze zich voltrokken niet al te diepgaand zijn geweest. Caesars persoonlijke impressies
zullen zijn aangevuld met informatie, berichten en wilde praatjes van informanten,
kooplieden en gijzelaars en de verre van objectieve berichten van zijn Gallische en Germaanse bondgenoten, waaronder de Haedui en de Ubii.170 Het beeld dat uit deze informatiebronnen ontsproot werd hoogstwaarschijnlijk gelardeerd met flarden uit de
bekende etnografische tradities en verhalen die auteurs reeds vele eeuwen plachten
op te dissen over de barbaarse volkeren van het noorden.171
Er is wel vastgesteld dat Caesar over het algemeen positiever heeft geoordeeld over
de Galliërs dan over hun Germaanse naburen.172 De Galliërs lijken hun ruwe kanten
te hebben verloren en zijn verworden tot meer ‘gematigde’ barbaren (barbari humaniores), terwijl de Germanen worden gepresenteerd als de woeste, ongetemde tegenhangers (immanitas barbariae) van ieder beschaving brengend proces.173 Wanneer de Galliers door Caesar al negatief worden beschreven, dan gaat het steevast om stammen die
hetzij ver weg van de Provincie leven, hetzij Rome ongunstig gezind zijn. Het meeste
gevaar schuilt volgens Caesar in de Belgae, vanwege hun verwantschap met de Germanen.174 De slechte eigenschappen van de Galliërs gelden dus uitsluitend voor bepaalde groepen en personen en zijn zeker geen etnische eigenschappen.175
Hoewel het op het eerste gezicht de Germanen zijn die bij Caesar lijken te excelleren
in virtus176 is het de Gallische virtus die het barbaarse niveau overstijgt en een fundamenteel Romeinse lading krijgt.177 Zodoende vertonen de Galliërs ethisch gezien de
Zie Hoofdstuk I 2.1.
Zie m.n. Ezov 1996, 64-94 en tevens Timpe 2003, 17. Voor kooplieden zie bijv. Caesar, De bello Gallico
1.39.1; 4.3.3; 4.5.2; 4.20.3-4; 4.21.5; 6.37.2; 7.3.1; Koutroubas 1972, 170; 182-183; Burns 2003, 128-129. Zie
voor passages waaruit blijkt dat Caesar geïnformeerd is door de Haedui bijv. 1.17.1-6; 1.18.2-10; 1.19.35; 1.31.3-16; 1.41.4; 2.14.1-6; 7.39.3; voor de Ubii zie 6.9.6; 6.10.1; 6.29.1. Van de circa 100 stammen die
Caesar noemt in De bello Gallico leveren 37 hem gijzelaars, die hem ongetwijfeld ook van belangrijke
informatie hebben voorzien. Zie voor deze gegevens Sage 2011, 52. Voor Caesars gebruik van gijzelaars
zie Moscovich 1979/1980, 122-128.
171 Burns 2003, 137.
172 Zie bijv. Walser 1956, 86-87; Günnewig 1998, 54.
173 Seager 2003, 31. Zie m.n. De bello Gallico 6.24.1-4. Burns 2003, 134: “The Gauls stand developmentally
halfway between Rome and the Germans, between civilization and savagery.” Volgens Riggsby (2006,
73-105) assimileren Caesars Galliërs geleidelijk binnen het Romeinse waardensysteem. Hoewel zijn bewijsvoering wellicht niet geheel plausibel is, is het een feit dat de Galliërs in De bello Gallico meer sporen
van verwantschap met de Romeinen vertonen dan de Germanen. Zie hiervoor tevens Schauer 2016, 193.
Voor Caesars beeld van de Galliërs zie Sherwin-White 1967, 18-25; Koutroubas 1972, 165-208; Gardner
1983, 181-189; Kremer 1994, 133-263; Gruen 2011, 147-158.
174
Gardner 1983, 185-186.
175
Gruen 2011, 148.
176 Zie bijvoorbeeld Caesar, De bello Gallico 6.24.4.
177 McDonnell (2006, 302 n. 28) stelt vast dat Caesar virtus eenendertig maal aan Galliërs toeschrijft,
achtentwintig maal aan Romeinen en slechts vijf maal aan Germanen. Rawlings (1998, 188, n. 30) komt
tot een iets afwijkende telling, maar de verschillen zijn niet significant. De voornaamste conclusie blijft
dat virtus vrijwel gelijkelijk verdeeld is over Romeinen en Galliërs.
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meeste verwantschap met de Romeinen, aangezien ze met hun collectieve waardensysteem in de buurt komen van morele deugdzaamheid. De Germaanse virtus is feitelijk niets meer dan dapperheid in de strijd, het gevolg van de afwezigheid van verleidingen die de beschaving met zich meebrengt – en die kunnen leiden tot een verwekelijking van de geest (effeminandos animos).178 Hun virtus is derhalve slechts karakteristiek voor hun barbaarse inborst; de Gallische virtus is van een hogere orde.179 Bij tijd
en wijle plaatst Caesar de virtus van de Romeinen en de Galliërs zelfs op een gelijke
trede.180 In dit kader is het veelzeggend dat Caesar de termen barbarus en barbari zelden
betrekt op de Galliërs – en dan nog slechts met de connotatie van ‘de andere zijde’ of
‘vijand’181 – maar des te vaker om de Germanen (en de Britten) te karakteriseren.182
Vooral de Eburones en de nationes quae trans Rhenum incolerent worden door Caesar op
deze wijze getypeerd.183
De Germanen zijn voor Caesar in de eerste plaats “homines feri ac barbari,” die gelokt
door de rijkdom, levensaard en landbouwgrond ten zuiden van de Rijn met regelmaat
de Gallische stammen teisteren.184 Ze dragen eenvoudige dierenhuiden (reno) die het
grootste deel van hun lichaam onbedekt laten, wat past bij hun beestachtige aard.185
Verder baden ze in rivieren (lavarentur in fluminibus), waaruit eveneens hun gebrek
aan beschaving blijkt.186
Met name de Suebi kenschetst Caesar als een uiterst gevaarlijk volk, “het grootste
en meest oorlogszuchtige volk van heel Germanië (gens longe maxima et bellicosissima
Germanorum omnium),187 maar ook de Sugambri, die in Boek 6 de Rijn oversteken om
Voor de Germaanse dapperheid zie Trzaska-Richter 1991, 102-109. Volgens Caesar geldt als hoogste
vorm van virtus onder de Germanen wanneer zij hun buurstammen ver van hun eigen land verdreven
hebben en zij een zo groot mogelijke strook verlaten land om zich heen hebben, wat een gevoel van
veiligheid en onaantastbaarheid creëert (6.23.2-3; 4.3.1-2). Walser 1956, 72 wijst hier op een parallel met
de door Herodotus als nomadisch gekarakteriseerde Scythen, die er volgens de Griekse geschiedschrijver alles aan doen om niet door hun tegenstanders verrast te worden (5.46). Zie tevens Koutroubas 1972,
119; Hartog 1988, 193-194; 205-206; Riggsby 2006, 58. Effeminandos animos is ontleend aan De bello Gallico
1.1.3.
179 Gruen 2011, 149-153. Voor het gebruik van de term virtus in de De bello Gallico zie Riggsby 2006, 83105; voor de suggestie dat de Germanen meer virtus bezitten idem 125.
180 Kremer 1994, 260.
181 Caesar, De bello Gallico 3.6.2; 4.10.4; 4.22.1; 5.34.1; 5.54.4; 6.34.6.
182 Het lexicon van Meusel (ed. 1958, 397-400, s.v. barbarus) telt in het totaal 31 toepassingen van de term
barbarus in De bello Gallico; Merguet (ed. 1960, 120-121, s.v. barbarus) registreert een totaal van 35 toepassingen, inclusief het achtste boek van Hirtius. Zie tevens Walser 1956, 22; Saddington 1961, 96; Koutroubas 1972, 171-172; Trzaska-Richter 1991, 91; Kremer 1994, 199-200; 261-262; Riggsby 2006, 151-152
met fig. 10 voor talrijke voorbeelden van Caesars toepassing van barbarus; 215-216; Heitz 2009a, 51;
Schauer 2016, 193. Ook de term feritas (wildheid) wordt slechts éénmaal op de Galliërs betrokken, namelijk op de (van de Germanen afstammende) Nervii, zo constateert Kremer (1994, 261-262).
183 Zie bijv. Caesar, De bello Gallico 5.34.1; 6.34.6 (Eburones); 2.35.1; 4.17.10; 6.10.2; 6.29.2; 6.35.6; 6.37.7;
6.37.9 (Germanen), Zie hiervoor Saddington 1961, 96.
184 Caesar, De bello Gallico 1.31.5; 1.33.4; 1.47.3. Zie ook Appianus, Celtica 4.1.3; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.9.1; Walser 1956, 22; Koutroubas 1972, 24; 114; Günnewig 1998, 51.
185 Caesar, De bello Gallico 4.1.10; Walser 1956, 68-69; Günnewig 1998, 49-50. Zie ook Cassius Dio 38.45.45. Het beeld van de halfnaakte barbaar dringt op basis van wat antieke auteurs vermelden ook door tot
de Romeinse iconografie. Vrgl. Todd (1987, 137-138; 1992, 136-137); Seyer (in Krüger, ed. 1988, 156-160);
Simek (2006, 38-39), die het archeologische bewijs voor het dragen van linnen en wollen kleding door
de Germanen behandelen.
186 Caesar, De bello Gallico 4.1.10.
187 Idem 4.1.3; vrgl. 4.7.5; Koutroubas 1972, 118-119; Timpe 1975, 127; Bartenstein 2014, 133.
178

238

II 3 Caesar en de representatie van de Germanen in de De bello Gallico

de gebieden van de Eburones te plunderen en vervolgens het door de Romeinen bezette Aduatuci aanvallen, waren volgens hem “mensen (…) geboren voor oorlog en
rooftochten, en geen moeras of bos houdt ze tegen.”188 Naar buit – bij voorkeur in de
vorm van grote hoeveelheden vee – zijn deze barbaren volgens Caesar buitengewoon
begerig.189
Als collectief zijn ze dus te vrezen, maar ook individuele Germanen beschikken
over een ongetemde geest en doen niets tegen hun zin in.190 Caesar benadrukt hiermee
feitelijk het totale gebrek aan disciplina (discipline) en officium (dienstvaardigheid,
plichtsbetrachting) bij de Germanen. Ze wijzen alle tekenen van beschaving af, waaronder wijn, landbouw en het gebruik van zadels.191
De Germanen ontberen daarnaast een duidelijke sociale hiërarchie en kennen geen
vorm van leiderschap, behalve in oorlogstijd, voor de duur van de strijd.192 Ze hebben
– in tegenstelling tot beschaafde of semibeschaafde volkeren – zelfs geen priesters,
maar aanbidden slechts de zon, maan en vuur.193 Eveneens kenmerkend voor het totale gebrek aan civilisatie aan de overzijde van de Rijn is het feit dat de Germaanse
samenleving wordt gekenmerkt door roofzucht (latrocinium), waarbij onderling geweld niet wordt geschuwd.194
Vanwege hun oorlogszuchtige inborst bewijzen de overrijnse barbaren zich als
huurlingen als uitermate effectieve bondgenoten van de Galliërs, of juist in Romeinse
dienst tegen opstandige Galliërs.195 Toen in het jaar 52 v.C., het jaar van de opstand
Caesar, De bello Gallico 6.35.7.
Idem 6.35.6; Koutroubas 1972, 119.
190 Caesar, De bello Gallico 4.1.9; Riggsby 2006, 61.
191 Caesar, De bello Gallico 4.2.6 (wijn); 6.22.1; 6.29.1 (landbouw); 4.2.4-5 (zadels). Zie tevens Walser 1956,
63; Günnewig 1998, 50-51; Riggsby 2006, 230 n. 39.
192 Caesar, De bello Gallico 6.23.4-5; Koutroubas 1972, 131. Hiermee lijkt Caesar eerder te verwijzen naar
de Germaanse Gefolgschäften (comitatus), waarvoor Wenskus 1961, 347-348, en meer recentelijk Creighton 2000, 14-21. Aangezien Caesar vooral met dergelijke krijgsbendes geconfronteerd werd postuleerde
hij dat dit type leiderschap de norm voor Germaanse stammen moet zijn geweest.
193 Caesar, De bello Gallico 6.21.1-2; Koutroubas 1972, 131-132. De Galliërs hebben tenminste nog hun
druïden, waarover Caesar niet negatief lijkt te oordelen, aldus Gruen (2011, 155-157). Zie tevens
Aldhouse-Green 2010, 33-35 en meer algemeen Brunaux 2002, 17-19. Caesars beschrijving van de Gallische godsdienst (6.17.1) vertoont opvallende overeenkomsten met Tacitus’ godenbeeld van de Germanen in Germania 9.1. Walser (1956, 65-66) vermoedt een gemeenschappelijke bron – mogelijk Posidonius
– en beschuldigt Caesar van “Tendenz”, met het doel het verschil tussen de Galliërs en Germanen sterker te benadrukken. Zo ook Günnewig 1998, 55-56. Rives (ed. 1999, 156) is minder uitgesproken: “Caesar
was either misinformed or simply working from assumptions about the sort of gods primitive peoples
were likely to have.” Vrgl. bijv. Plato (Cratylus 397D, over de natuurgodsdienst van de eerste bewoners
van Hellas); Strabo (11.4.7, over de bewoners van Albanië).
194 Caesar, De bello Gallico 6.23.6; Riggsby 2006, 61. De confrontaties binnen de Germaanse stammenwereld die Caesar in zijn commentarii beschrijft kunnen debet zijn geweest aan dit beeld, waarvoor Tausend
2009, 15-17 nr. 1-7, hoewel de parallel met Aristoteles, Politica 1256B.1-6 opvallend is. Hierin koppelt
Aristoteles een nomadische leefwijze (
) aan een roofzuchtige levenswijze (
). Zie hiervoor ook Shaw 1982-1983, 18-19 en tevens Hoofdstuk I 2.2.3.
195 Caesar, De bello Gallico 5.27.8; 5.55.3; 6.32.1 (bondgenoten Galliërs); 7.13.1; 7.65.4 (Romeinse dienst);
Koutroubas 1972, 114-115; Burns 2003, 128. Ook ten tijde van de burgeroorlog zou Caesar zich regelmatig bedienen van de inzet van Germaanse, mogelijk Bataafse huurlingen. Zie bijv. Caesar, De bello civili
1.83.5; 3.52.2; [Caesar], De bello Alexandrino 29.4; De bello Africo 29.1; 40.3-6; Lucanus, Pharsalia 1.431;
Appianus, De bello civile 2.8.49; 2.10.64; 2.10.70; Roymans 2004, 56. Voor Germaanse hulptroepen ten
tijde van de burgeroorlog volgend op de dood van Caesar zie Appianus, De bello civile 5.12.117; Cassius
Dio 46.37.1-3; 47.48.2.
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onder Vercingetorix, de Galliërs de stad Noviodunum, de hoofdstad van de Bituriges,
belegerden, liet Caesar op het kritieke moment van de strijd zijn Germaanse ruiterij
uitrukken,
“rond de vierhonderd Germaanse ruiters die hij vanaf het begin steeds bij zich
heeft gehad.”196
Deze kleine groep Germanen beslechtte volgens Caesar het pleit in zijn voordeel; de
Galliërs konden de Germaanse aanvallen niet weerstaan, sloegen op de vlucht en bereikten onder zware verliezen hun hoofdtroepen.197 De barbari humaniores moesten hun
meerdere erkennen in de immanitas barbariae. Noemenswaardig daarbij is dat in het
verdere verloop van de in Boek 7 geschetste gevechtshandelingen de in Germanië geronselde ruiters successen behalen tegen hun Gallische tegenstanders op Romeinse
paarden, omdat de Germanen zelf “minder geschikte paarden (hadden).”198 Zo krijgt
de Germaanse overwinning alsnog een Romeins tintje.
Doen Caesars Germanen qua woestheid en onbeschaafdheid al weinig onder voor
andere noordelijke barbaren zoals de Cimbri en Teutones, ook qua levensstijl zijn er
treffende gelijkenissen. De Suebi worden door Caesar afgeschilderd als semi-nomadisch.199 De troepen van Ariovistus hebben volgens de Germanenvorst al veertien jaar
lang geen huis meer betreden (inter annos quattuordecim tectum non subissent), waarmee
zij blijk geven van een vermeende Germaanse afkeer van de mediterrane stadcultuur.200 De nomadische levensstijl van de Germanen wordt bekrachtigd door Caesars
vaststelling dat de Germanen weinig belangstelling hebben voor akkerbouw.201 Hun
eetpatroon bestaat doorgaans uit melk, kaas en vlees (4.1.8) – hetzelfde clichébeeld dat
we eerder door Posidonius kregen voorgeschoteld (zie Hoofdstuk II 1.1) – en privé-

Caesar, De bello Gallico 7.13.1. Speidel 1994a, 12: “They must have been the kind of men Caesar’s own
army feared, ‘huge, unbelievably bold and expert fighters’.” Sage 2011, xx: “It is surprising that despite
the high reputation of the Gauls as cavalry, on several occasions during the Gallic War Caesar reports
that much smaller formations of German cavalry were able to defeat them.” Zie tevens Roymans 2004,
57; Johne 2006, 74. Ook gedurende de belegering van Alesia maakt Caesar gebruik van Germaanse ruiters, getuige De bello Gallico 7.70.2-5 en 7.80.6-7. Op drie plaatsen (1.48.5; 4.2.3; 7.65.4) zet Caesar uiteen
welke bijzondere tactiek en strijdwijze Germaanse ruiters bezigden op het slagveld. Zie voor verdere
bespiegelingen over Caesars Germaanse ruiterij tevens Koutroubas 1972, 115-117; Tausend 1988, 491497; Eck 2004, 35-39.
197 Caesar, De bello Gallico 7.13.2.
198 Idem 7.65.5; Todd 1992, 37; Sage 2011, 42-43. In De bello Gallico 4.2.2 merkt Caesar reeds eerder op dat
Germaanse paarden “klein en lelijk” zijn. Zie hiervoor ook Junkelmann 1990, 39. Zoöarcheologisch onderzoek naar dierenresten in Bataafse nederzettingen heeft uitgewezen dat Bataafse paarden geleidelijk
aan in grootte toenamen in de Romeinse periode, mogelijk door betere voeding en verbeterde fokprogramma’s als gevolg van de toenemende vraag naar paarden binnen het Romeinse leger. Zie hiervoor
Groot 2008, 77-92, m.n. 91-92.
199 Caesar, De bello Gallico 4.1.7; 6.22.2.
200 Idem 1.36.7. De Germaanse afwijzing van de mediterrane stadscultuur blijkt ook op andere plaatsen
in de antieke literatuur. Zie bijv. Tacitus, Historiae 4.64 (Tencteri); Ammianus Marcellinus 16.2.12 (Alemanni); 31.2.4 (Hunnen); Heitz 2009a, 29.
201 Caesar De bello Gallico 6.22.1; vrgl. 6.29.1; Walser 1956, 69; 71; Koutroubas 1972, 125; 128; TrzaskaRichter 1991, 84; 110-118; Günnewig 1998, 49; Burns 2003, 128; Riggsby 2006, 59-62; Schadee 2008, 168.
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eigendom van grond komt niet voor (6.21.2).202 Deze passages zijn zoals we in paragraaf 3.3 zagen wel uitgelegd als een gekunstelde rechtvaardiging van Caesar om zijn
opmars in het overrijnse gebied te staken, uit angst voor graangebrek.
In werkelijkheid sluit Caesar hiermee aan bij hetgeen de antieke etnografie van
oudsher wist te melden over noordelijke nomaden.203 Het valt te bezien of Caesars
verblijf aan de overzijde van de Rijn lang genoeg was om dit axioma te ontzenuwen
en het is tevens de vraag of de regio’s die Caesar heeft aangedaan agricultureel sterk
ontwikkeld waren.204 Zo lijkt in de vruchtbare lössvlakten rondom Jülich (Kreiss
Düren, Noordrijn-Westfalen), ongeveer vijfenzeventig kilometer ten noordwesten van
de plaats waar Caesar in 55 v.C. de Rijn was overgestoken, op basis van pollenanalysen
rond het midden van de eerste eeuw het landbouwareaal aan terrein te hebben verloren ten faveure van dennen- en elzenbossen – hoewel hier ook een relatie kan zijn met
de brandschatting van het Eburonengebied door Caesars troepen in 53 en 51 v.C.205
In ieder geval bevestigt Caesar met de constatering dat de Germanen niet aan landbouw doen de dichotomie onder de noordelijke barbaren: de Gallische geciviliseerde
wereld die landbouw kent versus het Germaanse barbarendom dat landbouw ontbeert. De relatieve armoede van Germaanse land, zo constateert Caesar reeds in het
openingsboek van de De bello Gallico, sluit aan bij de ongeciviliseerde levenswijze van
het Germaanse volk, dat hij hier plaatst tegenover de Galliërs en hun land. 206 Het is
een concept dat via Aristoteles en Herodotus lijkt terug te grijpen op het onderscheid
tussen
(ploegers of boeren) en
(herders) in de vroegste Griekse etnografie.207 Het staat niettemin vast dat de Germanen akkerbouw bedreven, wat Caesar op diverse plaatsen onderkent.208 Deze contradictie in de commentarii toont eens
temeer aan hoe Caesar – soms enigszins onbeholpen – manoeuvreert tussen autopsie
en traditie.209
Caesar, De bello Gallico 4.1.8 (melk, kaas, vlees); 6.21.2 (geen privé-eigendom).
Zie bijv. Shaw 1982-1983, 5-31.
204 De Midden-Rijnregio behoort niet tot de gebieden die archeobotanisch goed onderzocht zijn, in tegenstelling tot bijv. het Beneden-Rijngebied, Hessen en Mainfranken, waarvoor Kreuz 1999, 72. Zie voor
deze regio’s Carroll 2001, 16; Kalis/Meurers-Balke 2007, 144-153; Kalis/Karg/Meurers-Balke/Teunissen-van Oorschot 2008, 31-48 (Beneden-Rijn); Kreuz 1994/1995, 59-91; 2000, 221-241; 2004, 97-292; Carroll 2001, 17 (Hessen/Mainfranken).
205 Bunnik 1995, 314-349; Bunnik/Kalis/Meurers-Balke/Stobbe 1995, 169-185; Joachim 1999/2000, 157170; Eck 2004, 44; Meurers-Balke/Kalis 2006, 267-276 m.n. 275; Heinrichs 2013, 60-69; 2015, 143-148.
206 Caesar, De bello Gallico 1.31.11.
207 Zie hiervoor Shaw 1982-1983, 8-19, die tevens een tweetal vroege Griekse voorbeelden noemt (8, n.
10 aldaar), te weten Hecataeus (6de eeuw v.C.), FGH 1 F334-335; Hellanicus (5de eeuw v.C.), FGH 4 F67 8
(ed. Jacoby). De tweedeling barbaars-ongeciviliseerd is volgens Shaw echter nergens zo evident als in
Herodotus’ etnografische verkenning van de Scythen (8-13). De caesariaanse variant op dit thema wordt
erkend door Walser (1956, 71); Koutroubas (1972, 121-122); Trzaska-Richter (1991, 84; 86-87); Günnewig
(1998, 48); Nenninger (2001, 129).
208 Caesar, De bello Gallico 4.1.1-2; 4.1.5; 4.7.4; 4.8.2; Walser 1956, 70-71; Koutroubas 1972, 125; TrzaskaRichter 1991, 84; Günnewig 1998, 49. Voor akkerbouw bij de Germanen zie Todd 1987, 105-11; Grünert,
in Krüger, ed. 1988, 440-450; Todd 1992, 78-79; Simek 2006, 44-45.
209 Vrgl. Walser 1956, 87, die beweert: “Die Analyse der caesarischen Germanenethnographie zeigt deutlich, dass von einem Autopsiebericht nicht die Rede sein kann. Die Nachrichten stammen aus literarischen Quellen und sind in der Absicht zusammengestellt, die militärische Gefährlichkeit der Germanen
aufzuzeigen.“ Echter, wanneer Caesars tendentieuze Germanenvijandbeeld inderdaad zo zorgvuldig
gecomponeerd zou zijn als Walser en anderen beweren, dan doen inconsistenties als de bovenstaande
eerder afbreuk aan dat beeld dan dat ze het versterken. Dergelijke slordigheden lijken juist het bewijs
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Wat betreft hun aantallen evenaren Caesars Germanen de Cimbri en Teutones, al
mogen we ook hier aannemen dat de door Caesar verstrekte cijfers weinig realistisch
zijn.210 Volgens Caesar was Ariovistus met vijftienduizend man de Rijn overgestoken,
maar was hun aantal in de loop der jaren opgelopen tot honderdtwintigduizend
man.211 De Treveri lieten Caesar weten dat nog eens honderd Germaanse gouwen
(pagi) op het punt stonden de rivier over te trekken, waardoor zoals gezegd het beeld
gecreëerd is van een welhaast oneindig lijkende Germanenstroom die vanuit het barbaarse overrijnse gebied op gang was gekomen.212 Door hun mankracht en sterke gelijkenis met de Cimbri en Teutones vormen de Suebi bij Caesar de ware antithese met
de Romeinse wereld – een gevaar waartegen zeker moest worden opgetreden.213
De migratie van de Suebi is om nog een reden zorgwekkend voor Caesar, want hun
opmars leidde ertoe dat andere Germaanse stammen op de vlucht sloegen, waaronder
de Usipetes en Tencteri. Dit had volgens Caesar een nieuwe invasielawine van vele
duizenden Germanen als gevolg. In eerste instantie heeft Caesar het over “die enorme
massa (magna cum multitudine hominum)” die in de richting van de Rijn zou zijn getrokken, een aantal zo groot dat er in Gallië niet genoeg braakliggende landbouwgrond
was om deze te huisvesten zonder onrecht te creëren.214 Enkele capita verder noemt
hij een aantal van vierhonderddertigduizend Germanen, waarvan overigens een aanzienlijk deel door zijn eigen troepen werd weggevaagd.215
Tot slot beschikken Caesars Germanen over een uitzonderlijke lichaamskracht- en
grootte (ingentes corpora), die onder de Romeinse soldaten een paniekstemming veroorzaakt, zoals in de reeds besproken passage over Vesontio nadrukkelijk naar voren
komt.216
3.5.2 Caesars ingrediënten: superbia, crudelitas en arrogantia
Buiten de hierboven genoemde geijkte thema’s uit de barbarenliteratuur, die vooral de
woeste aard, fysieke kenmerken en getalssterkte van de Germanen accentueren – het
te zijn dat Caesar zelf zaken waarnam die contrasteerden met het gevestigde beeld in de etnografische
traditie.
210 Christ 1974, 257; 261. Zie ook Will 1992, 96-98.
211 Caesar, De bello Gallico 1.31.5.
212 Idem 1.37.3; vrgl. 1.33.4; Koutroubas 1972, 118-119; Christ 1974, 263. Plutarchus (Caesar 19.12) en Appianus (Celtica 4.1.3) rapporteren beiden tachtigduizend doden aan Germaanse zijde, eveneens bewijs
voor de schijnbaar niet te stoppen stroom Germanen die volgens de antieke historiografie in die jaren
op gang moet zijn gekomen.
213 Burns 2003, 128: “They are cast as the true barbarians.” Tevens Christ 1974, 264; Schadee 2008, 167168.
214 Caesar, De bello Gallico 4.4.1; Burns 2003, 129; Tausend 2009, 91. Zie voor andere toespelingen op het
grote aantal (multitudo) Germanen ook Caesar, De bello Gallico 1.31.16; 1.33.3; 1.44.6; 4.1.1; 4.1.3-4; 4.4.3;
4.8.2 4.15.3; 5.27.8.
215 Caesar, De bello Gallico 4.15.3. Zie tevens Plutarchus, Cato minor 51.1 (300.000 doden); Caesar 22.3
(400.000 doden); Appianus, Celtica 4.1.4; 4.18 (400.000 slachtoffers); Orosius, Historiarum adversum paganos 6.8.23 (440.000). Burns 2003, 102-103: “A quarter of a million casualties is beyond belief as are
many of Caesar’s other estimates of population. None of these figures can be taken at face value.” Zie
voor aantallen verder Cassius Dio 38.35.2; 38.47.5; Günnewig 1998, 46.
216 Caesar, De bello Gallico 1.39.1; zie ook 4.1.8-9; 6.21.4; Florus 1.45.12; Appianus, Celtica 4.1.3; Cassius
Dio 38.35.2; 38.47.5; Koutroubas 1972, 120; 128; Trzaska-Richter 1991, 105-108; Günnewig 1998, 45-47;
Riggsby 2006, 86.
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merendeel daarvan werd reeds toegedicht aan de Cimbri en Teutones (zie Hoofdstuk
I 2.2) –, lijkt Caesar de Germanen in zijn De bello Gallico te hebben uitgerust met een
bijbehorend onbeschaafd karakter. Het duidelijkste voorbeeld is Ariovistus, de eerste
Germanenleider over wie we uitvoerig worden geïnformeerd in de antieke literatuur
en die duidelijk herkenbare individuele karaktertrekken heeft toebedeeld gekregen.217
Ariovistus zou zich, hoewel hij aanvankelijk op goede voet stond met de Romeinen,
hebben ontpopt tot een ware machtswellusteling. Hierdoor is Ariovistus een duidelijke representant van een leider uit het onbeschaafde noorden.218 Zijn karakter wordt
volgens Caesar vooral gekenmerkt door superbia (hoogmoed), crudelitas (wreedheid)
en arrogantia (verwaandheid).219 Door deze negatieve eigenschappen te verbinden aan
een persoon en niet aan een heel volk wordt de dreiging die volgens Caesar van de
Germanen uitging feitelijk concreter gemaakt: deze heeft als het ware een gezicht en
een stem gekregen.220
Ariovistus’ wreedheid komt onder andere naar voren in de klaagzang van Diviciacus, die Caesar toevertrouwt dat de Gallische edelen, na te zijn verslagen bij Admagetobriga, hun zonen als gijzelaars aan de Germanenvorst dienden uit te leveren.221
Ariovistus – door Diviciacus openlijk gekenschetst als een toornige (iracundis) en onberekenbare (temerarius) barbaar (homo barbarus) – zou hierop hebben gedreigd hen te
folteren wanneer niet aan al zijn wensen werd voldaan.222 Wanneer Ariovistus ter ore
zou komen dat de Galliërs bij Caesar hun beklag hadden gedaan zouden de gijzelaars
op de vreselijkste wijze terechtgesteld worden, zo laat Caesar de Gallische gezant de
aanklacht tegen Ariovistus vertolken.223 Kortom, Diviciacus en de zijnen waren het
bewind van deze opvliegende (iracundum) en impulsieve (temeriarum) barbaar meer
dan zat.224
Een staaltje van Ariovistus’ hoogmoed voert Caesar ten tonele in zijn beschrijving
van de eerste onderhandelingsronde met de Germanenleider.225 Wanneer Romeinse
gezanten Ariovistus laten weten dat Caesar hem wenst te spreken antwoordt de Germaanse vorst dat hij, wanneer hij een verzoek aan Caesar had, zelf wel naar hem zou
zijn toegekomen; als Caesar iets van hem wilde moest Caesar maar naar hem komen.226
Bovendien betwijfelt Ariovistus hardop de rechtmatigheid van de Romeinse aanwe-

Ausbüttel 2007, 14; Schauer 2016, 200. Zie voor Caesars portrettering van de Germanenvorst Schauer
2016, 200-203. Voor de summiere beschrijvingen van de meeste andere barbaarse aanvoerders in de De
bello Gallico (met uitzondering van Ambiorix en Vercingetorix) zie Koutroubas 1972; Christ 1974, 284289. Ook de twee met naam genoemde leiders van de Cimbri en Teutones, Boiorix en Teutoboduus,
blijven in tamelijk anoniem in de antieke bronnen, waarvoor Johne 2006, 60-61.
218 Christ 1974, 258.
219 Caesar, De bello Gallico 1.31.12-13; 1.31.15; 1.32.4-5; 1.33.5; 1.46.4. Zie tevens Florus 1.45.9-12; Cassius
Dio 38.34.2; Walser 1956, 22-23; Sherwin-White 1967, 13-18; Koutroubas 1972, 20-22; 33; 35; 37-40; Christ
1974, 258; Trzaska-Richter 1991, 90-101; Günnewig 1998, 52.
220 Christ 1974, 258.
221 Caesar, De bello Gallico 1.30-1.31.
222 Idem 1.31.13-14 (toornige, onberekenbare barbaar); 1.31.12 (dreiging tot folteren).
223 Idem 1.31.15-16.
224 Idem 1.31.13. Zie tevens 1.31.2; 1.32.5; Walser 1956, 22; Koutroubas 1972, 20-21; 35; Trzaska-Richter
1991, 91; Günnewig 1998, 52-53; Schauer 2016, 201.
225 Caesar, De bello Gallico 1.34-36.
226 Idem 1.34.3.
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zigheid in Gallië, het land dat hijzelf eigenhandig veroverd heeft, waarmee hij de aanwezigheid van Caesar in Gallië aan de kaak te stelt.227 Met deze uitlatingen construeert
Caesar nadrukkelijk een Germanenleider die zich in politiek opzicht volledig op gelijke voet met de Romeinen begeeft.228
Nadat dit bericht hem bereikt heeft stuurt Caesar opnieuw gezanten naar de Germaanse vorst om te benadrukken dat Ariovistus vele privileges had ontvangen, zowel
van hem persoonlijk als van het Romeinse volk.229 Caesars eisenpakket, dat onder andere inhield dat de Germanen hun migratie over de Rijn onmiddellijk dienden te staken, dat alle gijzelaars van de Haedui moesten worden teruggestuurd naar hun volk
en dat de vijandelijkheden jegens de Haedui onmiddellijk dienden te worden stopgezet, werd door Ariovistus in de wind geslagen.230 Ditmaal benadrukt de Germanenvorst het recht van de overwinnaar om een verslagen tegenstander zijn wil op te leggen. In feite, zo redeneerde hij, deden de Romeinen niet anders:
“Als hij nu de Romeinen niet voorschreef hoe ze hún rechten moesten uitoefenen,
hoorden zij hem ook niet te belemmeren in zíjn rechten.”231
Wel garandeerde hij dat zolang de Haedui hun jaarlijkse tribuut betaalden en zich aan
de overige afspraken hielden hij hen niet opnieuw de oorlog zou verklaren.232 Deden
ze dat echter niet, dan zouden ze weinig baat hebben van de titel ‘Broeders van de
Romeinen’ (fraternum nomen populi Romani).233
Tijdens een tweede onderhandelingsronde, ditmaal tussen Caesar en Ariovistus
persoonlijk, gedraagt Ariovistus zich de facto opnieuw als een gelijkwaardige gesprekspartner van Caesar. Tijdens het overleg zou Caesar zijn directe tegenstander te kennen
hebben gegeven dat de gunsten die hij en de senaat aan Ariovistus hadden verleend
slechts weinigen was gegeven – Caesar wijst hier op de titels rex en amicus en de aanzienlijke geschenken die hij van de senaat heeft ontvangen – maar dat deze in de regel
werden verleend in ruil voor diensten aan het Romeinse volk. Het Romeinse bondgenootschap met de Haedui was daarvan een mooi voorbeeld. Caesar kon het dan ook
niet toestaan dat deze trouwe bondgenoot – voor de komst van de Romeinen behorend
tot de machtigste volkeren van Gallië – onrecht werd aangedaan. Hij herhaalde dan
ook zijn drie eisen die hij enige tijd daarvoor door zijn gezanten had laten overbrengen.234
Idem 1.34.4. Zie ook Florus 1.45.11-12; Cassius Dio 38.34.4; 38.42.3; 38.43.3. In de tweede passage legt
Dio Caesar de woorden overmoed (
) en mateloosheid (
) in de mond om Ariovistus te
karakteriseren, in de laatste wordt de nadruk gelegd op de smaad (
) die Rome wordt
aangedaan. Zie tevens Koutroubas 1972, 30; Christ 1974, 261; 272-275; Ausbüttel 2007, 17-18.
228 Schauer 2016, 202-203. Walser (1956, 21, 24) acht de rol die Ariovistus in Gallië heeft gespeeld beduidend kleiner dan Caesar zijn lezers wil doen geloven en benadrukt dat de houding die Caesar Ariovistus heeft aangemeten beter aansluit bij een grootmacht als de Parthen. Over Ariovistus als een caesariaanse constructie zie Burns 2003, 113; Johne 2006, 61.
229 Caesar, De bello Gallico 1.35.1-2.
230 Idem 1.35.3-4.
231 Idem 1.36.2; Krebs 2005, 60.
232 Caesar, De bello Gallico 1.36.4.
233 Idem 1.36.5. Zie tevens Florus 1.45.11-12; Cassius Dio 38.34.4-5; Christ 1974, 262; Trzaska-Richter
1991, 92-95.
234 Caesar, De bello Gallico 1.43.4-9.
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In deze dialoog werpt Caesar het beeld van zichzelf op als een rechtschapen patronus die zijn clientum, de Haedui, gepaste bescherming biedt.235 In contrast daarmee
staat de niet van hoogmoed gespeende respons van zijn tegenstander, die overduidelijk is ingevoegd met de bedoeling om Ariovistus onredelijk te laten overkomen.236
Diens verweer kwam er op neer dat hij de Romeinse aanwezigheid in Gallië als
ongegrond beschouwde.237 Ariovistus wijst zijn opponent op het feit dat de Germaanse aanwezigheid in Gallië het gevolg was van een uitnodiging van de Galliërs
zelf. Bovendien moest niet hij gezien worden als de agressor maar juist de Galliërs, en
de oorlog die hij had gevoerd was eerder uit zelfbescherming geweest.238 De woongebieden waarop de Germanen zich hadden gevestigd waren vrijwillig door de Galliërs
afgestaan, evenals de gijzelaars.239 Wat betreft zijn vriendschap met het Romeinse volk:
hoewel deze hem behaagde kon het toch niet zo zijn dat hij er eerder nadeel dan voordeel van ondervond. Nu de Romeinen hem dwongen de Galliërs hun tribuut kwijt te
schelden en de gijzelaars terug te sturen was hij deze vriendschap ook liever kwijt dan
rijk.240 Bovendien waren de Germanen eerder in dit deel van Gallië dan de Romeinen.
Zoals het zuiden van Gallië een Romeinse provincie was, zo was deze regio een provincie van de Germanen en wanneer Caesar zijn troepen niet zou terugtrekken zou
Ariovistus hem niet langer als een vriend maar als een vijand beschouwen.241 Hieraan
voegt hij nog toe dat wanneer hij Caesar zou doden dit Caesars vijanden in Rome niet
onwelgevallig zou zijn. Sterker nog, het zou hem de gunst en vriendschap van veel
Romeinse edelen en vooraanstaanden opleveren.242 Zou hij Gallië echter verlaten, dan
zou hij daarvoor rijkelijk worden beloond en kon hij bovendien rekenen op militaire
steun wanneer hij maar wilde.243
Caesar legt zijn tegenstander vervolgens uit waarom hij zijn bedoelingen niet kon
opgeven. De strekking van zijn betoog luidt dat noch Caesar noch het Romeinse volk
de gewoonte had om hun bondgenoten in de steek te laten. De aanspraken die Ariovistus maakte op dit deel van Gallië wees hij af met het historische argument dat Quintus Fabius Maximus reeds geruime tijd geleden de Arverni en de Ruteni had verslagen.
De Romeinen waren toen echter zo grootmoedig geweest om hun land niet in te lijven

Idem 1.43.6-8. Voor een analyse van de onderhandelingspassage bij Caesar zie Christ 1974, 265-271;
Trzaska-Richter 1991, 96-99; Riggsby 2006, 184-188.
236 Vrgl. Cassius Dio 38.31.1; 38.34.3; 38.34.6; 38.45.1; 38.47.4; Trzaska-Richter 1991, 92-93. Dio is wederom genuanceerder in zijn analyse: Caesar zocht in feite slechts een aanleiding voor de strijd, zodat
ook die aan het thuisfront gepresenteerd kon worden als een bellum iustum; dat was de reden dat hij
Ariovistus deze onredelijke eisen stelde, wetende dat dit de woede van de Germanenleider zou wekken.
Zie voor het thema van bellum iustum ook Riggsby 2006, 157-189.
237 Caesar, De bello Gallico 1.44.1-13. Koutroubas 1972, 36-37; Christ 1974, 267-271; Trzaska-Richter 1991,
97-98; Ausbüttel 2007, 19-20.
238 Caesar, De bello Gallico 1.44.3.
239 Idem 1.44.2-3.
240 Idem 1.44.5-6.
241 Idem 1.44.7-8; Christ 1974, 268-269.
242 Caesar, De bello Gallico 1.44.11-12.
243 Idem 1.44.13; Christ 1974, 269-270. Over de authenticiteit van de woorden van Ariovistus zie Walser
1956, 27; 33-34; Gelzer 1960, 98-99 met n. 22 aldaar; Christ 1974, 265 n. 49; Trzaska-Richter 1991, 98;
Burns 2003, 113; Riemer 2006, 24. Christ (1974, 262-263 met n. 47 aldaar) wijst er terecht op dat de onbuigzame houding van Ariovistus past bij het type vorst dat voor auctoritas over zijn gevolg voor een
groot deel afhankelijk moet zijn geweest van zijn imago als krachtig leider.
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en hun geen tribuut op te leggen.244 Na dit tegenargument geeft Caesars aan dat zelfs
onder zijn soldaten inmiddels de overtuiging was gegroeid hoe aanmatigend Ariovistus zich had opgesteld, nadat hij de Romeinen zelfs gesommeerd zou hebben om Gallië
te verlaten.245
Ariovistus is de eerste Germaan in de antieke literatuur die zo uitgebreid aan het
woord wordt gelaten en het is duidelijk dat Caesar de Germanenleider negatieve eigenschappen wil aanmeten die aansluiten bij het stereotype beeld van de ongetemde
noordelijke barbaar. Door hem een gezicht en een stem te geven wordt hij neergezet
als een typische Germaanse vorst. Het is echter niet alleen Ariovistus die we op deze
wijze leren kennen in de De bello Gallico, ook de Sugambri meten zich in Caesars commentarii taalgebruik aan dat niet van arrogantia gespeend is. Toen Caesar gezanten naar
hen toegezonden had met de eis dat degenen die in Gallië oorlog tegen hem hadden
gevoerd aan hem uitgeleverd dienden te worden antwoordden de Sugambri in de
geest van Ariovistus dat de Rijn de grens was van de Romeinse invloedssfeer. Als Caesar van mening was dat de Germanen niets in Gallië te zoeken hadden, waarom zou
Caesar dan wel het recht hebben om gezag en autoriteit uit te oefenen aan de Germaanse zijde van de Rijn?246 In tegenstelling tot Ariovistus spreken de Sugambri echter
als met één mond: het is niet één individu dat zich namens zijn volk aanmatigend tegenover de Romeinen opstelt, maar het is feitelijk het hele volk dat dit doet.
3.5.3 Dolus et insidiae
Naast hun wrede inborst en hun grootspraak is de onbetrouwbaarheid van het Germaanse volk het tweede belangrijke ingrediënt van Caesars Germanenbeeld. Ook
hierin is Ariovistus het schoolvoorbeeld, aangezien deze volgens Caesar slechts resultaten had bereikt door zijn sluwheid en niet zozeer vanwege zijn moed (magis ratione
et consilio quam virtute).247 In zijn algemeenheid geldt dat onderhandelingen tussen
Caesar en de Germanen in alle gevallen worden geschonden door de laatsten.248
Tijdens het rechtstreeks onderhoud tussen Caesar en Ariovistus zijn het de Germanen die projectielen naar de Romeinen beginnen te werpen.249 Als Caesar daarna geen
heil meer ziet in een persoonlijk gesprek met de Germanenleider stuurt hij een dag
later twee legaten naar het Germaanse kamp, C. Valerius Procillus en M. Metius, met
de opdracht om Ariovistus’ reactie te rapporteren. De eerste sprak de Gallische taal,
de taal die ook Ariovistus machtig was, de tweede was door gastvriendschap (hospitium privatum) aan de Germaanse vorst verbonden. Eenmaal in het Germaanse kamp
gekomen laat Ariovistus beide mannen echter als spionnen in de boeien slaan, een
duidelijke schending van de vriendschapsrelatie.250 Caesar legt hierbij de nadruk op

Caesar, De bello Gallico 1.45.1-3; Koutroubas 1972, 35. Zie voor de overwinning op de Arverni in 121
v.C. o.a. Livius, Periocha 61; Velleius Paterculus 2.10.2; Ebel 1976, 71-75; Dyson 1985, 152-156; Rivet 1988,
39-42.
245 Caesar, De bello Gallico 1.46.4.
246 Idem 4.16.2-6. Zie ook Cassius Dio 39.48.3; Koutroubas 1972, 123; Burns 2003, 130; Seager 2003, 32.
247 Caesar, De bello Gallico 1.40.8; Christ 1974, 264.
248 Koutroubas 1972, 133-134; Trzaska-Richter 1991, 118-122.
249 Caesar, De bello Gallico 1.46.1-2; Trzaska-Richter 1991, 98-99; Ausbüttel 2007, 20.
250 Caesar, De bello Gallico 1.47.2-4; 1.47.6.
244

246

II 3 Caesar en de representatie van de Germanen in de De bello Gallico

de wijze waarop Metius en zijn kompaan – beschuldigd van spionage – het spreken
onmogelijk wordt gemaakt door een schreeuwende Ariovistus.251
Met de betrouwbaarheid van de diverse Germaanse stammen die in de De bello Gallico de revue passeren is het al niet veel beter gesteld. Aan het eind van Boek 2 merkt
Caesar op dat, nadat hij eind 57 v.C. heel Gallië tot vrede had gebracht (omni Gallia
pacata), zelfs de overrijnse stammen gezanten naar hem toezonden “met de beloften
dat ze hem gijzelaars zouden leveren en zijn orders zouden opvolgen.”252 In Boek 4,
wanneer Caesar de Rijn is overgestoken, blijkt echter niets meer van deze goede bedoelingen en zijn het volgens Caesar alleen de Ubii die daadwerkelijk vriendschap
sluiten en gijzelaars leveren.253 In het verdere verloop van Boek 4 zijn het vooral de
Usipetes en Tencteri die een bedenkelijke rol vervullen. Terwijl Caesar zich kort voor
zijn eerste Rijnovergang diplomatiek onderhoudt met deze twee stammen breken er
vijandelijkheden uit die volgens Caesar werden uitgelokt door de Germanen.254 Zij
verrassen de Romeinen met een onverwachte charge, waardoor er aan Romeinse zijde
een aantal doden valt. Caesar weigert verder te onderhandelen met een tegenstander
“die met list en bedrog (per dolum atque insidias) om vrede vroegen, en dan zelf de oorlog begonnen.”255
De volgende dag arriveert er niettemin een Germaanse afvaardiging in Caesars
kamp die hem excuses aanbood voor het feit dat de Germaanse ruiterij tegen de afspraak in toch de aanval op de Romeinen had geopend. Dat de Germanen zo’n zware
delegatie stuurden kan uitgelegd worden als bewijs voor hun goede bedoelingen,
maar niettemin legt Caesar de nadruk op hun verraderlijke aard. Hij liet de gezanten
opsluiten – een inbreuk op het sacrosancte karakter van gezantschappen in de oudheid
– waarna hij zijn leger in slagorde laat opstellen.256
Zijn kwalificaties van de Germaanse gezanten laten aan duidelijkheid niets te wensen over: de Usipetes en Tencteri zijn listig en bedrieglijk (dolum atque insidias) en verder onderstreept hij hun verraderlijke, huichelachtige gedrag (perfidia et simulatione) en
hun bedrog (fallendo).257 Het zijn deze eigenschappen die voor Caesar de legitimatie
lijken te vormen voor de ongekende hardheid waarmee hij de twee stammen vervolgens tegemoet treedt.258 De derde vijandige stam, de Sugambri, passen met hun onverwachte aanval op het legerkamp van Quintus Cicero in 53 v.C. naadloos in het stramien van de Germaanse dolus et insidiae.259

Idem 1.47.6. Zie ook Appianus, Celtica 4.17; Christ 1974, 271; Trzaska-Richter 1991, 99; Günnewig
1998, 53; Johne 2006, 65-66; Ausbüttel 2007, 20. Voor hospitium tussen Romeinen en peregrini zie Nicols
2011, 321-333, voor Metius 326.
252 Caesar, De bello Gallico 2.35.1.
253 Idem 4.16.5.
254 Idem 4.12.1. Zie ook Plutarchus, Caesar 22.2; Appianus, Celtica 4.18; Cassius Dio 39.47. 3; Günnewig
1998, 51-52.
255 Caesar, De bello Gallico 4.13.1; Christ 1974, 282.
256 Caesar, De bello Gallico 4.13.1; Schauer 2016, 197-198.
257 Caesar, De bello Gallico 4.13.1 (listig en bedrieglijk); 4.13.4 (verraderlijke en huichelachtige gedrag);
4.13.5 (bedrog).
258 Lee 1969, 100-103; Christ 1974, 282.
259 Caesar, De bello Gallico 6.35.5-6.41.4.
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3.5.4 Getemde Galliërs versus barbaarse Germanen
We kunnen stellen dat Caesar met zijn representatie van de Germanen een uiterst negatief beeld heeft geschetst van de volkeren die aan de overzijde van de Rijn woonden.
Er is in dat kader beweerd dat Caesar het militaire gevaar van de Germanen sterk heeft
overdreven om zijn overwinningen op deze gevreesde stammen meer glans te geven.
Om deze redenen zouden Caesars Germanen oorlogszuchtiger, leugenachtiger en gevaarlijker zijn afgeschilderd dan de Galliërs.260
Tegen deze zienswijze valt het nodige in te brengen. Hoewel Caesar de Germanen
inderdaad meer lijkt te hebben ‘gebarbariseerd’ dan hun Gallische ‘tegenhangers,’ is
het goed te benadrukken dat het hoofdthema van de De bello Gallico niet de onderwerping van de Germanen is, maar de strijd tegen de Galliërs en de verovering van Gallië.
Een uitgesproken noodzakelijkheid voor een doelbewuste instrumentalisering van de
Germanen – zoals bijvoorbeeld Walser aannemelijk acht – ontbreekt hierdoor feitelijk.
Wanneer Caesar zijn commentarii uitsluitend had willen benutten om zijn militaire successen te beklemtonen had hij er beter aan gedaan om zijn werkelijke tegenstanders,
de Galliërs, als immanitas barbariae af te schilderen, wier definitieve onderwerping door
hem nadrukkelijk uit de doeken wordt gedaan in Boek 7. In plaats daarvan is Caesar
doorgaans opvallend mild voor de Galliërs en drukt hij zich over hen aanmerkelijk
genuanceerder uit dan over de Germanen. Volgens Kremer valt dit vooral te verklaren
door Caesars achtjarig verblijf onder de Galliërs, wat hem in de gelegenheid stelde de
verschillende stammen van dichtbij te leren kennen en de bestaande topoi ten aanzien
van de noordelijke barbaren op basis van persoonlijke observaties in positieve zin bij
te stellen.261 Zoals Saddington, Koutroubas en recentelijk Riggsby hebben benadrukt
lijken de Galliërs in de loop van de De bello Gallico toe te groeien naar een Romeins
niveau van vernuft en bedrevenheid (sollertia), virtus en technologische kennis, wat
hen feitelijk minder barbaars maakt.262 De Germanen, die reeds in het eerste boek van
de De bello Gallico worden gepresenteerd als agressors die door Caesar verantwoordelijk worden gehouden voor de uittocht van de Helvetii,263 steken daarbij schril af met
hun eigenschappen als superbia, crudelitas, arrogantia, dolus en insidiae. Hierboven constateerden we reeds dat Caesar de termen barbarus en barbari zelden betrekt op de Galliërs, maar juist om de Germanen (en de Britten) te karakteriseren (zie paragraaf 3.5.1).
Even veelzeggend is dat Caesar de kwalificatie feri ac barbari de Haeduer Diviciacus in
Walser 1956, 86-87; Günnewig 1998, 54.
Kremer 1994, 258; 260. Voor Caesars relatief milde oordeel over de Galliërs zie Saddington 1961, 9596; Gardner 1983, 181-189; Kremer 1994, 133-263; Isaac 2004, 413-416; Riggsby 2006, 47-71; Gruen 2011,
141-158; Boatwright 2012, 50.
262 Saddington 1961, 95-96 (sollertia); Koutroubas 1972, 171-172 (technologie; minder barbaars, hooguit
onervaren [imperiti]); Riggsby 2006, 73-83 (technologie), 96-100 (virtus). Overigens valt tegen de interpretatie van Riggsby ook iets in te brengen. Volgens hem heeft Caesar bewust een beeld gecreëerd van
een Gallische tegenstander die allengs in kracht toenam en derhalve zonder uitstel verslagen diende te
worden (82-83). Dit lijkt echter paradoxaal: wanneer de Galliërs in de De bello Gallico inderdaad de rol
vervullen van Angstgegner, had het dan niet meer voor de hand gelegen om hen van meet af aan als
gelijkwaardige tegenstanders af te schilderen, wat hun beteugeling door Caesar immers nog lofwaardiger zou hebben gemaakt? Niet ondenkbaar is dat de Galliërs gedurende de oorlog met Caesar daadwerkelijk technische en tactische kennis hebben overgenomen van de Romeinen, zoals Riggsby zelf ook
erkent (101).
263 Caesar, De bello Gallico 1.1.3-4.
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de mond legt wanneer hij deze de krijgsscharen van Ariovistus laat beschrijven, waarmee Caesar impliceert dat zelfs de Galliërs hun Germaanse vijanden als ongeciviliseerd beschouwden – een duidelijk teken dat de eens ongetemde Galliërs de weg van
barbarismus naar humanitas waren ingeslagen (zie hiervoor Hoofdstuk I 2.2.2).264

3.6 Conclusie
Zoals we in Hoofdstuk I 2.2.1 zagen was het Caesar die de Cimbri en Teutones als
eerste onder de Germanen schaarde. Met de reactivering van collectieve herinneringen
aan deze gevreesde tegenstanders droeg Caesar een deel van de dreiging van deze
twee volkeren over op hun ‘opvolgers,’ de Suebi, Usipetes, Tencteri, en Sugambri, die
evenals de Cimbri en Teutones afkomstig waren uit het zo goed als onbekende overrijnse deel van Europa.
In dit hoofdstuk zagen we dat de opmars van de Germaanse coalitie onder aanvoering van Ariovistus, in navolging van die van de Helvetii, door Caesar is afgeschilderd
als een invasie van Cimbrisch-Teutoonse proporties. Dit beeld wordt versterkt door
een drietal rechtstreekse verwijzingen naar deze twee volkeren. De aanvankelijke rex
et amicus populi Romani Ariovistus toont bij Caesar zijn ‘ware’ gezicht van een onbetrouwbare barbarenvijand die een bedreiging vormde voor de stabiliteit in Gallië en
voor de Romeinse Provincie. In de Vesontio-passage, waarin een sluimerende muiterij
onder Caesars troepen wordt beschreven die veroorzaakt zou zijn door angst onder
de Romeinen voor de barbaarse tegenstander, presenteert Caesar zich expliciet als een
waardig opvolger van Marius, om kort hierop en geheel in Mariaanse stijl af te rekenen
met de barbarenmeutes van Ariovistus.
De passages in de De bello Gallico die gewijd zijn aan de oorlog tegen de Usipetes en
Tencteri bevatten geen expliciete recalled memories aan de Cimbri en Teutones. Desondanks worden de raids van deze stammen voorgesteld als grootschalige migratiebewegingen, welke voor Caesar de aanleiding vormden om als eerste Romein de Rijn
over te trekken. De overbrugging en oversteek van deze rivier wordt door Caesar in
uitvoerige bewoordingen vastgelegd als een markante en geslaagde onderneming.
Binnen de context van de opstand van de Eburones beschrijft Caesar de bedwinging
van de Aduatuci, die volgens hem afstamden van de Cimbri en Teutones. Door deze
kanttekening krijgt een anti-Romeinse stammencoalitie van Nervii, Aduatuci en Menapii een extra dreigingsdimensie. Het is in deze fase van de strijd in Gallië echter
vooral de Eburonenleider Ambiorix die zich ontpopt tot Caesars hardnekkigste tegenstander. De Romeinse wraakactie tegen de Eburones leidde weliswaar tot de verwoesting van hun woongebieden, maar had tevens een onvoorziene plundertocht van de
Sugambri en de belegering van een Romeinse legerplaats tot gevolg. Met deze twee
daden onderscheiden de Germanen zich voor de laatste keer in negatieve zin. In het
verdere verloop van de De bello Gallico vervullen zij nog slechts een bijrol als hulptroepen in Caesars strijd tegen Vercingetorix.
De laatste recalled memory aan de Cimbri en Teutones voert Caesar op in zijn beschrijving van het beleg van Alesia, ditmaal echter gepresenteerd vanuit het perspectief van de Galliërs. De boodschap lijkt hierdoor dat zelfs de Galliërs in het verleden te
264

Idem 1.31.5; vrgl. 2.4.8; 2.15.5. Zie hiervoor Saddington 1961, 96 en tevens Jensen 2018, 152-157.
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leiden hadden gehad onder het geweld van de Cimbri. Hoe fanatiek het verzet van de
Galliërs onder aanvoering van Vercingetorix ook was, qua barbaarsheid stonden zij
nadrukkelijk in de schaduw van de Germanen.
In zijn representatie van de Germanen is Caesar dicht bij het vijandbeeld gebleven
dat de antieke literaire traditie van de Cimbri en Teutones heeft opgeworpen. Op deze
wijze versterkt Caesar de mnemonische samenhang tussen zijn eigen strijd tegen de
Germanen en de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones van ruim vijftig jaar daarvoor
– een samenhang die Caesar in het eerste boek van de De bello Gallico op meerdere
plaatsen expliciet benoemt. Daar waar hij de Galliërs afschildert als ‘gematigde’ barbaren zijn de Germanen voor Caesar overwegend woeste, onbeschaafde en reusachtige barbaren die – evenals de Cimbri en Teutones – in oneindig ogende aantallen lijken op te doemen. Echter, in tegenstelling tot de anonieme barbarenmassa’s van de
Cimbri en Teutones krijgen Caesars Germanen in enkele gevallen een stem, waarmee
zij zich ontpoppen tot wrede, onbetrouwbare en hooghartige tegenstanders.
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4
Veni, vidi, memini: de constructie
van Caesars herinneringen aan de Germanen

Er is in de afgelopen halve eeuw in ruime mate gespeculeerd over de geloofwaardigheid van Caesars De bello Gallico.1 In dat kader hebben we in de vorige twee hoofdstukken kunnen vaststellen dat Caesar met de reactivering van collectieve herinneringen getracht heeft zijn persoonlijke oorlogen tegen de Helvetii en Germanen mnemonisch te verbinden aan de Cimbri en Teutones. Hierdoor lijkt hij een gepreoccupeerd
beeld te hebben gevormd van de feitelijke situatie in Gallië. Met behulp van deze mnemonische strategie werd immers de actuele dreigingsgraad van de Helvetii en Germanen tot grote hoogte opgeschaald. Dit scenario past in het beeld van een uiterst ambitieuze Caesar, die, zo zagen we in de inleiding (1.3), in de jaren voorafgaand aan zijn
proconsulschap in Gallië een allesbehalve onomstreden figuur was binnen de Romeinse nobilitas en voor wie militaire roem essentieel was om zijn reputatie te vestigen.
In dat kader moeten we de De bello Gallico vooral interpreteren als een literair monument dat gezien moet worden tegen de achtergrond van de politieke situatie in
Rome rond het midden van de eerste eeuw v.C., een tijd die werd gedomineerd door
polarisatie binnen de politieke elite en uiteindelijk burgeroorlog.2 In dit oorlogsverslag
lijkt voortdurend te worden gebalanceerd op het spanningsveld tussen de persoonlijke
herinneringen van een belangrijke ooggetuige van een serie markante gebeurtenissen
en de politieke noodzaak bij de drager van deze herinneringen om zichzelf zo gunstig
mogelijk te manifesteren en representeren. Dit rechtvaardigt de vraag in hoeverre Caesars politieke motieven de manier waarop hij zijn militaire prestaties en zijn optreden
als generaal heeft gepresenteerd beïnvloed kunnen hebben.3
Echter, hoewel Caesars weergave van de Romeinse oorlogshandelingen in Gallië en
Germanië getypeerd kan worden als gekleurd en misleidend behandelt dit hoofdstuk
– indachtig de theorie van Maurice Halbwachs – de De bello Gallico als een oorlogsverslag dat gevormd is binnen een complex samenspel van sociale contexten en relaties.
Zie bijv. Walser 1956; Oppermann 1961, 258-269; Maier 1978, 14-16; Schauer 2016. Het tendentieuze
karakter van de De bello Gallico werd reeds in de jaren vijftig van de vorige eeuw op minutieuze wijze
blootgelegd in Walser 1956. Het soms gewrongen en tendentieuze karakter van de De bello Gallico is
tevens een belangrijk thema bij Krebs 2005, 58-69; 2006, 111-136; Schadee 2008, 158-180; Welch/Powell,
eds. 1998.
2 Riggsby 2006, 1. Riggsby behandelt de De bello Gallico niet zozeer als een beschrijving van historische
gebeurtenissen, maar als een historische gebeurtenis op zichzelf: “For one thing, the direct evidence for
De bello Gallico is incomparably better than for the Gallic war fought in the 50’s B.C.” Zie voor de schrijver Caesar o.a. Adcock 1956; Welch/Powell, eds. 1998; Riggsby 2006; Griffin 2009; Osgood 2009, 328358; Schauer 2016; Grillo/Krebs, eds. 2018.
3 Rosenstein 2009, 85.
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Daarom wordt in dit hoofdstuk in de eerste plaats onderzocht op welke wijze Caesars
persoonlijke herinneringen aan de Gallische Oorlog mogelijk beïnvloed zijn door zijn
Romeins-mediterrane intellectuele en culturele achtergrond en door politieke en militaire Erlebnis- en Erinnerungsgemeinschaften waarbinnen Caesar tussen 58 en 51 v.C. intervenieerde. Daarnaast wordt de wijze geanalyseerd waarop Caesar en zijn aanhangers hebben getracht zijn herinneringen aan zijn Germaanse oorlogen voor de vergetelheid te behoeden.

4.1 Erlebnisgemeinschaften en Erinnerungsgemeinschaften
Ondanks het sterke accent op de strijd tegen Gallische en Germaanse stammen is de
De bello Gallico meer dan een oorlogsverslag. Met dit werk trachtte Caesar zich te onderscheiden als een bekwaam generaal, door zijn concurrenten in Rome te tonen dat
hij zich kon meten met de tot aan dat moment ongekend succesvolle Pompeius en zo
zijn positie bovenaan de politieke hiërarchie in Rome veilig te stellen.4 Tijdgenoot Sallustius constateert dat deze ambitie reeds enkele jaren voor Caesars consulschap moet
zijn ontbrand: “Voor hemzelf wenste hij een groot commando, een leger, een nieuwe
oorlog waarin hij kon uitblinken.”5
Met zijn in het oog springende successen tegen de Callaeci en de Lusitani gedurende zijn proconsulschap in Spanje in 61 en 60 v.C. mocht Caesar weliswaar de hoop
koesteren op een triomftocht, maar hij kon hiermee niet in de schaduw staan van
Pompeius, die naar verluid zijn toch al talrijke overwinningen tot aan de Oceanen zou
hebben willen doorvoeren.6 Als voorproefje had Pompeius een inscriptie laten vervaardigen waarop zijn daden te lezen stonden, evenals alle volkeren die hij had onderworpen, vergezeld van de woorden: “hij heeft de grenzen van het rijk naar het
einde van de wereld verlegd, en de inkomsten van het Romeinse volk veilig gesteld en
in sommige gevallen vermeerderd.”7 In de tweedaagse triomftocht van Pompeius, gehouden in september van het jaar 61 v.C., had de grote veroveraar diverse buit en trofeeën laten meevoeren, waaronder een representatie van de bewoonde wereld
(
), die ten overstaan van de bevolking van Rome getuigenis aflegde van de
reikwijdte van zijn enorme successen.8
Van Caesars monumentum litteratum, dat tegenwicht diende te bieden aan
Pompeius’ parade van oorlogsbuit, verslagen vijanden en talloze schilderingen van
veroverde steden en veldslagen, mag gelet op het politieke doel dat het diende uiteraard geen objectiviteit worden verwacht. Bovendien kunnen Caesars commentarii in
Rosenstein 2009, 91.
Sallustius, De coniuratione Catilinae 54.4.
6 Voor Caesars consulschap en overwinningen in Spanje zie Cicero, Pro Balbo 18.43; Livius, Periocha 103;
Velleius Paterculus 2.43.4; Plutarchus, Crassus 7; Caesar 11-12; Suetonius, Caesar 18; 54.1; 71; Appianus,
Iberica 16.102; De bello civili 2.2.8; Cassius Dio 37.52-53; 44.41.1; Julius Obsequens, De prodigiis 62; [Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 78.4; Zonaras 10.6; Gelzer 1960, 56-58; Meier 1995, 182; Goldsworthy 2006, 149-150; Billows 2009, 102-104; Gruen 2009, 30; Sage 2011, 23-24.
7 Zie voor deze inscriptie Diodorus Siculus 40.4.1 en tevens Plutarchus, Pompeius 38.2. Voor Caesars
concurrentie met Pompeius zie Gelzer 1960, 94; Raaflaub 1974, 149-150; Burns 2003, 91; Krebs 2006, 129.
8 Voor de triomftocht van Pompeius zie Cassius Dio 37.21.2; Greenhalgh 1980, 168-176; Beard 2007, 741; Östernberg 2009, passim. Voor de associatie met de Cimbri en Teutones zie Plutarchus, Caesar 18.1;
Schadee 2008, 162. Voor Caesars De bello Gallico als een herinneringsplaats zie Jehne 2006, 234-241.
4
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zekere zin worden beschouwd als een egodocument, gebaseerd op zijn persoonlijke
ervaringen en herinneringen, wat de objectiviteit ervan zeker niet ten goede kwam.9
Door Caesars kijk op de gebeurtenissen in Gallië en Germanië tussen 58 en 51 v.C.
uitsluitend te beschouwen als een individuele literaire constructie zou echter een te
eenzijdige kijk op de zaak geven.
In de inleiding (1.1) zagen we reeds dat Halbwachs uitgaat van de gedachte dat er
geen individuele herinnering mogelijk is zonder maatschappelijke kaders en dat persoonlijke herinneringen slechts in een sociale context (cadres sociaux de la mémoire) kunnen worden gevormd en gereactiveerd. Dit betekent dat onze directe sociale omgeving, de individuen en groepen met wie we dagelijks verkeren, in grote mate invloed
uitoefenen op onze herinneringen, zelfs wanneer deze zich niet fysiek in onze directe
nabijheid bevinden.10 Wanneer we uitgaande van deze grondgedachte herinneren beschouwen als een sociale daad, dan kan het niet anders of ook Caesars herinneringen
moeten voorafgaand aan en gedurende zijn proconsulschap in Gallië voortdurend zijn
beïnvloed door verschillende groepen en personen waarmee hij in Gallië en Rome sociale relaties onderhield. We kunnen hierbij in eerste instantie denken aan zijn directe
militaire omgeving bestaande uit zijn staf en zijn manschappen, die in Gallië tezamen
met Caesar een Erlebnisgemeinschaft vormden – een groep personen die zoals gezegd
in een bepaalde periode dezelfde ervaringen deelt en die zich door gedeelde herinneringen die zij aan deze gebeurtenissen hebben ontwikkelen tot een Erinnerungsgemeinschaft. Ook in Rome bestonden tegelijkertijd dergelijke Erlebnis- en Erinnerungsgemeinschaften, zowel onder het volk als binnen de politieke elite.11
Eveneens van invloed op zijn perceptie van de gebeurtenissen in Gallië en Germanië moet Caesars intellectuele vorming zijn geweest die hij vanaf zijn jonge jaren had
ondergaan, welke bepalend moet zijn geweest voor het etnografisch raamwerk waarbinnen Caesar zijn persoonlijke herinneringen vormde aan de gebeurtenissen in Gallië.12 Caesar kwam in Gallië, zag en herinnerde, maar evenmin als bij elk ander willekeurig individu werden Caesars autobiografische herinneringen aan de oorlogen in
Gallië geïsoleerd van sociale contexten geconstrueerd en geëvoceerd.13
Zoals gezegd kunnen zelfs personen die zich niet in iemands directe fysieke omgeving bevinden invloed uitoefenen op de vorming van diens persoonlijke herinneringen. Het volk van Rome, dat Caesar bij tijd en wijle kritisch bejegend had gedurende
zijn consulaat in 59 v.C., keek in dat opzicht in zekere zin over Caesars schouders mee

Adcock 1956, 23-24; Maier 1978, 15.
Volgens Halbwachs (1950, 2-3) draagt een individu feitelijk verschillende personen met zich mee die
de persoonlijke herinneringen van een individu kunnen beïnvloeden.
11 Zie voor deze terminologie Janoschke 2009, 14.
12 Wells 1999, 75. Voor oppositie tegen Caesar zie Ramsey 2009, 40-50; voor zijn vrienden en medestanders Steel 2009, 112-125. Voor Caesars intellectuele vorming zie bijv. Bourne 1977, 417-432; Fantham
2009, 143-145. Het intellectuele klimaat in de late Republiek wordt o.a. behandeld in Rawson 1985; Corbeill 2013, 9-24. Voor de etnografische traditie in de tijd van Caesar zie bijv. Tierney 1960, 189-197; Williams 2001, 18-67; Riggsby 2006, 47-59.
13 Erll 2011, 15: “Social frameworks are, for Halbwachs, first of all simply the people around us. Humans
are social creatures: Without other humans, an individual is denied access not only to such obviously
collective phenomena as language and customs, but also, according to Halbwachs, to his or her own
memory. This is partly because we generally experience things in the company of other people, who
can also later help us to remember the events.”
9
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toen hij vanaf 58 v.C. de noordelijke barbaren tegemoet trad.14 Dit thuispubliek, met
zijn in de loop der generaties gevormde opvattingen over hoe een Romeinse generaal
zich gedurende campagnes tegen vreemde volkeren diende te gedragen, was zonder
dat het dat zelf besefte waarschijnlijk bepalend voor het imago dat Caesar van zichzelf
wenste te creëren.15 Datzelfde gold ongetwijfeld in nog hevigere mate voor zijn criticasters onder de Romeinse elite, tegen wier op zijn persoon gerichte aanvallen Caesar
zich bij tijd en wijle diende te wapenen.16 Ook hun opvattingen en ideeën oefenden
aannemelijkerwijs invloed uit op de persoonlijke herinneringen die Caesar vormde tijdens zijn aanwezigheid in het noorden. Andersom waren Caesars percepties en herinneringen, die fysiek gestalte kregen in zijn brieven naar Rome en zijn commentarii, op
hun beurt weer de bepalende bouwstenen voor de indirecte herinneringen die zijn lezers/toehoorders in Rome en elders binnen het rijk vormden van de strijd die op dat
moment tegen de barbaren gevoerd werd.
We hebben slechts gedeeltelijk zicht op de wijze waarop de mnemonische wisselwerking tussen Caesar en het thuisfront verliep, en we kunnen slechts vermoeden
welke invloed Caesars officieren en soldaten uitgeoefend hebben op zijn herinneringen aan de gebeurtenissen in Gallië, evenals de contacten met leden van de Romeinse
elite gedurende de talrijke keren dat hij tijdens de wintermaanden naar Noord-Italië
terugreisde om zich daar bezig te houden met de politieke situatie – we weten bijvoorbeeld dankzij Cicero dat Caesar een politiek onderhoud had met Crassus in Ravenna
in 54 v.C. en met Cicero zelf in 52 v.C. – en het spreken van recht.17 Noch weten we
hoe het er in 56 v.C. op de bijeenkomst in Lucca aan toe is gegaan, behalve dat naast
Caesar, Pompeius en Crassus volgens latere getuigenissen niet minder dan honderdtwintig fasces en tweehonderd senatoren aanwezig waren, die er getuige van waren
dat Caesars commando in Gallië met vijf jaar werd verlengd, waarna deze onmiddellijk naar Gallië vertrok om strijd te leveren met de Veneti.18 Evenmin is bekend welke
exacte details Caesar over het verloop van de strijd in Gallië aan Pompeius heeft toevertrouwd toen hij in 53 v.C. het verzoek deed om de door hem in Gallia Cisalpina
gerekruteerde troepen Caesars kant op te sturen, vlak na de voor de Romeinen uiterst
moeizame en met vele verliezen gepaard gaande winter van 54-53 v.C. – behalve dan
Zie bijv. Cicero, Epistulae ad Atticum 2.19.3, een brief geschreven tussen 7 en 19 juli 59 v.C., waarin
wordt verteld hoe het publiek in het amfitheater zich bij binnenkomst van Caesar van zijn gebruikelijke
applaus onthield (Caesar cum venissent mortuo plausu) uit protest tegen de consul.
15 Zie ook Rosenstein 2009, 85.
16 Zie voor anti-Caesariaanse tendenzen in Rome bijv. Cicero, Brutus 60.218; Catullus 29; 57; 93; Plutarchus, Cato minor 51.1-4; Caesar 22.3; 26.1; Suetonius, Caesar 23.1; 49.1-2; 50.1; 52.3; 73; Appianus, Celtica
4.18; Scholia Bobiensia, In Ciceronem, Pro Sestio 297; In Vatinium 317; 323 (ed. Orelli); ORF3 393-394; Ramsey 2009, 37-56.
17 Cicero, Ad familiares 1.9.9 (Crassus); Ad Atticum 7.1.4 (Cicero). Een goed overzicht van de politieke
situatie gedurende de jaren 59-50 v.C. biedt Wiseman (1994d, 368-423). Voor Caesars veldtochten in
relatie tot de politieke situatie in Rome zie Maier 1978. Voor de keren dat Caesar gedurende de oorlogen
in Gallië ten zuiden van de Alpen reist zie o.a. Caesar, De bello Gallico 1.54.3; 2.35.2; 3.1.1; 3.35.3-4; 6.44.3;
7.1.1; Plutarchus, Caesar 20.1-2; 21.2; 22.1; 24.1. Ook per brief had Caesar vanuit Gallië contact met collega-politici, zoals met Crassus, die hij volgens Plutarchus (Crassus 16.3) zou hebben aangespoord om
de oorlog tegen de Parthen te beginnen.
18
Voor de afspraken in Lucca zie Plutarchus, Pompeius 51.1-4; Caesar 21.2-4; Crassus 14.4; Suetonius,
Caesar 24.1; Appianus, De bello civili 2.3.17; Gelzer 1960, 111-112; Leach 1978, 143-146; Maier 1978, 56-57;
Meier 1995, 271-275; Seager 2002, 110-119; Christ 2004, 120-134; Gelzer 2005, 141-155; Goldsworthy 2006,
253-268, m.n. 261-265; Canfora 2007, 94; Lintott 2008, 202; Billows 2009, 172-174; Ramsey 2009, 40-45.
14

254

II 4 Veni, vidi, memini: de constructie van Caesars herinneringen aan de Germanen

dat Pompeius gehoor gaf aan dit verzoek.19 Wat welhaast vaststaat is dat de sociale
contexten waarin Caesar zich op gezette tijden bewoog en waarbinnen hij ongetwijfeld
zal hebben gesproken over zijn vorderingen in Gallië en zijn ontmoetingen met de bewoners daar, ervoor zorgden dat zijn persoonlijke herinneringen hieraan telkens weer
opnieuw werden ‘uitgevonden’ – steeds weer afgestemd op zijn specifieke politieke
behoeften van het moment.20

4.2 Caesars sociale contexten (i): het politiek-militaire kader
De antieke bronnen typeren Caesar doorgaans als een tomeloos eerzuchtige man die
zich reeds op jonge leeftijd vol overgave gestort had in het politieke strijdtoneel van
Rome, dat gekenmerkt werd door een grote onderlinge na-ijver.21 We merkten eerder
reeds op dat de militaire successen van Pompeius een belangrijke reden voor Caesar
zijn geweest om zich in navolging van zijn tegenstrever te ontpoppen tot een groot
veroveraar; hiertoe diende hij – geheel volgens de republikeinse traditie – zijn resultaten te vereeuwigen, zoals hij dat na afloop van de strijd in Gallië zou doen met de
creatie van de De bello Gallico, maar bijvoorbeeld ook op munten waarop Caesar terugverwees naar de onderwerping van het land.22
Caesar had gegronde redenen om zichzelf en zijn militaire prestaties in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen en zijn vijanden zo negatief mogelijk af te schilderen,
al was het maar om zijn oorlogen tegen de Galliërs en de Germanen te rechtvaardigen.
Verachtelijke vijanden maakten het immers meer aannemelijk dat hun bestrijding legitiem was – een rechtvaardige oorlog zogezegd – en hun beteugeling noodzakelijk
voor Rome.23 Collectieve herinneringen aan gebeurtenissen uit het (recente) verleden
waren een gunstige conducive background om de angst voor noordelijke barbaren nieuw
leven in te blazen, maar hielpen ook om Caesars persoonlijke overwinningen meer
glans te geven. Wat hem hierbij in de kaart speelde waren de duidelijke anti-barbaarse
geluiden die Cicero recentelijk had geuit in Rome met zijn verbale aanvallen op de
Gallische Allobroges in de jaren voorafgaand aan Caesars stadhouderschap. In 69 v.C.
Caesar, De bello Gallico 6.1.2-4.
Dit is wat Halbwachs (1925, 2; 5; 20; 98-108) bedoelt met zijn cadres sociaux de la mémoire. Zie hiervoor
ook Hutton 1993, 7: “Because we continually reinvent the past in our living memories, they are highly
unreliable as a guide to what actually transpired, and their imagery must be interpreted for hidden
agendas.”
21 Illustratief voor Caesars ambitie is bijv. Sallustius, De coniuratione Catilinae 54.4; Plutarchus, Caesar
11.1-3 met Frazier 2014, 497-501; Suetonius, Caesar 7.1-2; 9.2; 18,1-2; 46; Cassius Dio 39.48.4. Zie tevens
Stevenson 2015, 51-61. Voor een bondig overzicht van Caesars militaire carrière zie Gruen 2009, 23-36.
Deze concludeert: “Caesar’s career through 59 had observed the normal conventions and pursued the
customary goals of ambitious aristocrats, but with an astuteness and deliberation that put most of his
contemporaries in the shade (35).” Voor Caesars militaire glorie in Gallië zie Stevenson 2015, 79-107;
voor zijn jonge jaren en eerste schreden in de politiek zie bijv. Gelzer 1960, 24-63; Gesche 1976, 11-40;
Meier 1995, 56-189; Goldsworthy 2006, 36-131; Jeffrey Tatum 2008, 18-41; Billows 2009, 27-110; Dalheim
2011, 64-76; Stevenson 2015, 35-49. Zie voor de na-ijver binnen de Romeinse elite Wiseman 1985, 3-19;
Hölkeskamp 1995, 23-24; Rutledge 2012, 123-124; Jacobs/Atnally Conlin 2014, 43-46; Stevenson 2015,
18-24.
22 Zie bijv. RRC I 448.1-3; 452.1-5 = Albert 2003, 175, nr. 1383-1387; 1388-1390.
23 Voor het principe van de ius fetiale en de rechtvaardige oorlog zie Harris 1979, 166-175; voor Caesar
idem 174-175. Zie tevens Vasaly 1993, 151-152.
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verdedigde Cicero in Rome M. Fonteius, de gewezen stadhouder van Gallia Transalpina, tegen aantijgingen van financiële uitbuiting, gedaan door een afvaardiging van
de Allobroges onder aanvoering van Indutiomarus.24 Om de geloofwaardigheid van
deze stam af te breken zet Cicero een beeld neer van de Galliërs als een in alle opzichten onbetrouwbaar volk waarmee de Romeinen sinds mensenheugenis te stellen hebben gehad:
“Marcus Fonteius had de leiding over de provincie Gallië, die bestaat uit type
mensen en gemeenschappen die – en dan heb ik het niet over oude tijden – binnen ons eigen geheugen enerzijds lange en bittere oorlogen gevoerd hebben tegen het Romeinse volk, dan wel recentelijk onderworpen zijn door onze eigen
generaals in de strijd, zichtbaar gemaakt door de triomfen en monumenten waarvan hun onderwerping de aanleiding was geweest.”25
Op subtiele wijze herinnert Cicero zijn toehoorders aan gebeurtenissen als de plundering van Rome aan het begin van de vierde eeuw v.C. en de recentere oorlogen tegen
de Cimbri en Teutones, maar dit doet hij nu juist door deze niet te noemen – de conducive background van het noordelijke barbarengevaar was immers altijd latent aanwezig.26 Ondanks de Romeinse onderwerping van verschillende Gallische stammen, zo
vervolgt Cicero, de nabijheid van cultuurbolwerken als Narbo Martius (Narbonne) en
Massalia (Marseille) en de aanwezigheid van Romeinse burgers is zijn oordeel dat de
Galliërs als potentieel gevaarlijk moeten worden verondersteld.27 Op verschillende
plaatsen in Cicero’s pleidooi worden de Galliërs neergezet als een verdorven volk,
waarbij de redenaar zijn publiek de retorische vraag voorlegt “of de meest eerzame
bewoner van Gallië wel vergeleken kan worden met de gemeenste inwoner van
Rome?”28
Vanwege de dubieuze rol van de Allobroges in de samenzwering van Catilina enige
tijd later – in 63 n.C. zouden de Galliërs aanvankelijk de kant van de rebel Catilina
hebben gekozen – trachtte Cicero in zijn voor het volk van Rome uitgesproken Derde
Catilinarische Redevoering het dreigbeeld van een op stapel zijnde bellum Transalpinum op te roepen, die slechts bestreden kon worden door het afkondigen van een tumultus Gallicus.29
Voor het proces zie Cicero’s redevoering Pro M. Fonteio; Vasaly 1993, 193-198; Kremer 1994, 83-104;
Lintott 2008, 101-103; Gruen 2011, 147.
25 Cicero, Pro M. Fonteio 5.12; Kremer 1994, 86-87.
26 Verderop in de redevoering voert Cicero overigens alsnog de Gallische aanval op Delphi uit de derde
eeuw v.C. op, evenals de bezetting van het Capitool in de vierde eeuw v.C. (14.31). Zie hiervoor ook
Vasaly 1993, 193-194; Kremer 1994, 96.
27 Kremer 1994, 87-88.
28 Cicero, Pro M. Fonteia 5.13; 7.17; Kremer 1994, 94. Tevens wijst Cicero op “de wilde en barbaarse gewoonte om mensen te offeren (immanem ac barbaram consuetudinem hominum immolandorum)” onder de
Galliërs (14.31), die tevens “uiterst vijandig en woest (inimicissimis atque immanissimis - 18.41)” en “de
meest onverzettelijke en wrede vijanden van het Romeinse volk (inimicisimis populo Romano nationibus 19.43)” zijn. Zie hiervoor ook Vasaly 1993, 193-194; Kremer 1994, 95-97; 101.
29 Cicero, In Catilinam 3.4: “Toen ik ontdekte dat Publius Lentulus geknoeid had met het gezantschap
van de Allobroges in een poging om een oorlog te beginnen aan de overzijde van de Alpen en een
opstand in Gallia Cisalpina....” Zie voor deze episode tevens Cicero, In Catilinam 3.4; 3.6; 3.8-10; 3.12;
3.14-15; 3.22; Bellen 1985, 41; Levick 2015, 73-78. Zie tevens Caesar, De bello Gallico 1.6.44; Sallustius, De
24

256

II 4 Veni, vidi, memini: de constructie van Caesars herinneringen aan de Germanen

In dezelfde redevoering laat Cicero de Allobroges opbiechten dat zij in opdracht
van de samenzweerders terug naar Gallië waren gestuurd om hun cavalerie te mobiliseren en zo snel mogelijk een inval in Italië te doen. Bovendien laat Cicero een medestander van Catilina, Publius Cornelius Lentulus Sura, opmerken dat het raadplegen
van de libri Sybillini hem had geleerd “dat dit het jaar was, tien jaar nadat de Vestaalse
Maagden waren vrijgesproken en twintig nadat het Capitool was afgebrand, waarin
Rome was voorbestemd ten onder te gaan.”30
Hoewel Cicero het werkelijke gevaar van de Galliërs schromelijk lijkt te hebben
overdreven om zijn directe tegenstrever Catilina adequater te kunnen attaqueren mogen we vaststellen dat het in het tijdsgewricht van de jaren zestig van de eerste eeuw
v.C. niet moeilijk moet zijn geweest om in te spelen op anti-Gallische (of anti-Germaanse) sentimenten, vooral niet omdat in 62-61 v.C. een oproer uitbrak onder de Allobroges, onder aanvoering van Catognatus. Deze ondermijning van het Romeinse gezag in Gallië kon slechts met de grootst mogelijke moeite worden neergeslagen.31 Zoals
gezegd kunnen recente herinneringen aan de Cimbri en Teutones extra voeding hebben gegeven aan deze anti-barbaarse sentimenten.32
Het valt niet te zeggen in welke mate Caesar persoonlijk op de hoogte was of is
beïnvloed door deze stemmingmakerij van Cicero. We kunnen hooguit vaststellen dat
Caesar zich in de De bello Gallico over het algemeen veel minder negatief uitlaat jegens
de Galliërs dan Cicero in zijn redevoeringen.33 Wel moeten we rekening houden met
de mogelijkheid dat anti-barbaarse sentimenten – aannemelijkerwijs gekoppeld aan
collectieve herinneringen aan eerdere oorlogen tegen noordelijke volkeren – invloed
hebben uitgeoefend op de wijze waarop Caesars regelmatige verslagen van zijn militaire confrontaties tegen Gallische en Germaanse stammen in Rome werden onthaald.
Inderdaad wordt op verschillende plaatsen in de De bello Gallico duidelijk dat Caesar de senaat in Rome per brief (ex litteris) bericht heeft over de stand van zaken in
Gallië. Volgens Suetonius waren deze brieven ingedeeld in kolommen in de vorm van
een notitieboek.34 Plinius zegt vernomen te hebben dat Caesar “schreef of las, dicteerde
en luisterde; hij dicteerde wel vier brieven over hoogst belangwekkende zaken tegelijk,” wat mogelijk iets zegt over de frequentie waarmee hij brieven vanuit Gallië naar
het thuisfront heeft gestuurd.35

coniuratione Catilinae 39.6-41.5; 43.1-45.4; 46.6; 47.2-4; Plutarchus, Cicero 17-18; Appianus, De bello civili
2.1.4; Cassius Dio 37.34.1-2; Stockton 1971, 126-129; Gardner 1983, 182; Bellen 1985, 40-41; Kremer 1994,
105-110; Williams 2001, 177-178; Dyck, ed. 2008, 172-173; 177-180; Golden 2013, 130-131. Voor Lentulus
zie MRR 2.166.
30 Cicero, In Catilinam 3.9; Dyck, ed. 2008, 179-180.
31 Voor de oprechte angst voor het dreigende Gallische gevaar van de Allobroges en de Helvetii onder
invloed van oudere collectieve herinneringen zie Williams 2001, 178-179. Voor de opstand onder de
Allobroges zie Hoofdstuk II 2.1.
32 Bellen 1985, 42.
33 Saddington 1961, 94-96.
34 Suetonius, Caesar 56.6.
35 Plinius, Naturalis historia 7.91. Zie bijv. ook Plutarchus (Caesar 17.3-4), die Caesars drukke dagschema
tijdens veldtochten memoreert, waar tussendoor hij ook nog de gelegenheid vond om tijdens het reizen
brieven aan een slaaf te dicteren; vrgl. Plutarchus, Caesar 17.8; Suetonius, Caesar 56.5. Zie ook Osgood
2009, 329; 350. Voor een regelmatige berichtgeving uit Gallië zie Cicero, De provinciis consularibus 9.22;
13.33; vrgl. 10.25; Cassius Dio 39.25.2; Maier 1978, 82-84; Osgood 2009, 339-340; Schauer 2016, 81-82.
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Op grond van Caesars brieven besloot de senaat tot driemaal toe een dankfeest (supplicatio) te houden ter viering van de afzwering van externe dreiging, waaruit we kunnen afleiden dat de inhoud ervan een positieve stemming onder de senatoren teweeg
moet hebben gebracht.36 Zonder twijfel schreef Caesar vanuit Gallië ook talrijke brieven naar individuele senatoren waaronder Cicero en persoonlijke belangenbehartigers
in Rome om hen te berichten over de voortgang van de oorlog en op afstand zijn stempel te drukken op de Romeinse politiek.37 Dat Caesars adressanten in Rome niet slechts
kennis namen van de door hem verzonden informatie, maar dat zijn commentarii rechtstreeks van invloed waren op de vorming van indirecte herinneringen in Rome met
betrekking tot de recente ontwikkelingen in het noorden blijkt uit de correspondentie
van Cicero met Trebatius van eind juni 54 v.C., waarin Cicero tot tweemaal toe een
schertsende toespeling maakt op de Britse strijdwagens, een onderdeel van de Britse
strijdwijze waarover Caesar – getuige een passage in de De bello Gallico – uitgebreid
moet hebben gerapporteerd naar aanleiding van zijn eerste overtocht naar Brittannië
het jaar ervoor.38
Wanneer we uitgaan van de veronderstelling dat de brieven die Caesar gedurende
de Gallische Oorlog naar leden van de senaat stuurde in dezelfde geest waren geschreven als de naar alle waarschijnlijkheid in jaarlijkse schrijfsessies geconstrueerde De
bello Gallico,39 dan kunnen we vaststellen dat Caesar gebruik heeft gemaakt van de bekende en voor de hand liggende stereotyperingen en vooroordelen van zijn barbaarse
tegenstanders, waarbij hij actuele angst voor een oorlogsdreiging behendig wist te
koppelen aan zijn eigen zucht naar militaire roem en glorie. De politieke instrumentalisering van zijn tegenstanders diende vanzelfsprekend geen ander doel dan persoonlijk politiek gewin.40
De effecten van deze informatievoorziening mogen niet onderschat worden: in hetzelfde jaar waarin Caesar voor de eerste maal de Rijn overstak presenteert Cicero in
de senaat een uiterst positief beeld van de generaal, die in de ogen van de redenaar
een belangrijkere factor was in de verdediging van Italië tegen dreigende barbarenstromen aan de noordgrenzen dan de rivieren en bergen die het schiereiland omsluiten:

Caesar, De bello Gallico 2.35.4; 4.38.5; 7.90.8 en tevens Cicero, De provinciis consularibus 10.25-11.26;
Osgood 2009, 340. Voor supplicationes zie o.a. Halkin 1953; Freyburger 1977, 283-315; Maier 1978, 85-86;
Freyburger 1988, 501-525; Siebert 2001, 1116; Scheid 2003, 109.
37 Osgood 2009, 329; Ramsey 2009, 47; Schauer 2016, 81.
38 Cicero, Ad familiaris 7.6.2; 7.7.2; voor de Britse strijdwijze zie Caesar, De bello Gallico 4.33.1-3.
39 Verschillende auteurs gaan ervan uit dat De bello Gallico in eerste instantie in jaarlijkse schrijfsessies is
vervaardigd. Zie bijv. Adcock 1956, 65; 77-83; Wiseman/Wiseman 1980, 9; Will 1992, 83-84; Wiseman
1998b, 1-9; Goldsworthy 2006, 186-187; Riggsby 2006, 11; Sage 2011, 27. Vrgl. bijv. Gelzer (1960, 155);
Burns (2003, 89); Schauer (2016, 102), die een eenmalige publicatie in 51 v.C. meer voor de hand achten.
Voor verdere discussie zie Dorey 1966, 69-70. Gezien het ontbreken van kruisverwijzingen tussen de
boeken onderling, de vele onderlinge contradicties en het belang dat Caesar had bij een snelle circulatie
in Rome lijkt de eerste optie het meest aannemelijk.
40 Vasaly 1993, 152 stelt in zijn algemeenheid: “Arguments concerning the character and intentions of
Rome’s allies, provinces, friends, and enemies not only figured in the conduct of foreign policy but at
the same time played an essential role in internal political struggles, also fought out before the eyes of
Roman voters.” De relatie tussen Caesars optreden in Gallië en de politieke situatie in Rome is het thema
van Maier 1978.
36
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“Hij heeft bereikt dat wij, al zouden de bergen verzinken en de rivieren verdrogen, een Italië hebben dat niet door natuurlijke bescherming maar door zijn militaire overwinningen is beveiligd.”41
Opvallend is bovendien hoe Cicero in dezelfde redevoering het beeld schetst van de
Rijn als een vervaarlijke rivier “schuimend van draaikolken (gurgitibus illis redundantem),” een beeld dat beïnvloed lijkt door de rapportages die Caesar naar aanleiding
van zijn Rijnoversteek dat jaar – weerspiegelt in de De bello Gallico42 – moet hebben
gemaakt, waaruit we lijken te kunnen afleiden dat het door Caesar geschetste beeld
van de situatie in het noorden van Europa bepalend was voor de wijze waarop lieden
in Rome indirecte herinneringen vormden aan de Gallische Oorlog.43
In zijn commentarii aan de senaat rapporteerde Caesar over zijn militaire vorderingen tegen stammen in voor de meeste Romeinen onbekende delen van Noord-Europa
en de obstakels die hij daarbij had moeten overwinnen. Nochtans bereikten deze verhalen over de felheid van de tegenstand en zijn successen in het neerslaan daarvan
naar alle waarschijnlijkheid een publiek dat groter was dan de senatoriale upper class.
Delen van de oorlogscommentaren werden zoals eerder gezegd mogelijk voorgelezen
aan het volk door Caesars politieke geestverwanten en anders werd de inhoud via
redevoeringen of andere kanalen wel onder een groter publiek verspreid (zie Hoofdstuk I 4.2.3), een gegeven waarvan Caesar zich bewust zal zijn geweest. Met zijn persoonlijk getinte rapportages oefende Caesar zoals gezegd invloed uit op de vorming
van indirecte herinneringen aan de oorlogen tegen de Galliërs en de Germanen bij lieden van de senaat en het volk van Rome, evenals op hun beeldvorming van de barbaarse stammenwereld van Noord-Europa.44
Volgens sommige moderne auteurs moeten Caesars noordelijke barbaren en de wereld waarin hij hen heeft gesitueerd louter beschouwd worden als gekunstelde en tendentieuze creaties, literaire scheppingen die overeenkwamen met hetgeen zijn Romeinse lezerspubliek reeds aan pseudo-kennis had opgebouwd over barbaarse volkeren in het algemeen.45 Toch lijkt het niet aannemelijk dat Caesar ongelimiteerd zijn
gang is gegaan bij het construeren van een hem louter welgevallig beeld van de oorlogen in Gallië en zijn barbaarse tegenstanders. Het waren dezelfde sociale contexten
die, zoals hierboven uiteengezet, invloed uitoefenden op de wijze waarop zijn persoonlijke herinneringen aan de gebeurtenissen in Gallië en Germanië gevormd werden, die terzelfdertijd als ‘vangnet’ fungeerden voor het waarheidsgehalte van zijn
jaarlijkse rapportages.
Juist vanwege het politieke belang dat de oorlog in Gallië hem diende kon Caesar
het zich niet permitteren om door zijn opponenten neergezet te worden als een fantast
of anderszins in opspraak te raken. Gedurende zijn politieke carrière was Caesar bij
herhaling mikpunt van roddel en achterklap, zodat we er vrijwel zeker van kunnen
Cicero, Oratio in L. Pisonem 23.82.
Caesar, De bello Gallico 1.2.3; 4.17.2.
43 Idem 22.81.
44 Vasaly 1993, 151. Pelling (1981, 741-766) neemt aan dat Caesar, rekening houdende met zijn niet met
de situatie in Noord-Europa vertrouwde publiek, gekozen heeft voor vereenvoudigde beschrijvingen
van de gebeurtenissen in het noorden.
45 Trzaska-Richter 1991, 83-84; Vasaly 1993, 152; Kremer 1994, 260; Burns 2003, 120-121; 129; Krebs 2006,
111-136; Riggsby 2006, 21-45; 61; Schadee 2008, 158-180; Woolf 2011a, 87-88; 99-100.
41
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zijn dat hij ook tijdens zijn verblijf in Gallië voortdurend met een nodige dosis argwaan
zal zijn gevolgd. Zijn verrichtingen zullen daarbij regelmatig onder een vergrootglas
zijn gehouden door een deel van de senatoriale elite en diens achterban.46
Dat Caesar rekening hield met de publieke opinie blijkt wel uit zijn pogingen om
deze positief te beïnvloeden. De dichter Catullus, wiens korte, puntige spotverzen volgens Wiseman niet alleen werden gelezen maar tevens in het openbaar werden gescandeerd en gezongen, was een vermaard criticaster van Caesar, en gelet op de potentiële reikwijdte van diens oeuvre was Caesar er veel aan gelegen om ruimte in zijn
drukke agenda vrij te maken om gepaste excuses (satis facientem) van de dichter te aanvaarden en met deze te dineren: Catullus’ invloed op de publieke opinie in Rome was
waarschijnlijk te groot om simpelweg te negeren.47 Hetzelfde gold waarschijnlijk voor
de dichter en redenaar C. Calvus (82-circa 47 v.C.), die zich in enkele schunnige epigrammen (famosa epigrammata) spottend over Caesar had uitgelaten: ook met hem zou
Caesar schoon schip maken, door na een omzichtige verzoeningspoging van de kant
van Calvus via diens vrienden “uit zichzelf en als eerste een brief (te schrijven).”48
Rekening houdend met het politieke klimaat en de onderlinge verdeeldheid in
Rome moeten er genoeg senatoren zijn geweest die iedere mogelijkheid zouden hebben aangegrepen om eventuele ostentatie in Caesars rapportages aan de kaak te stellen.49 De biograaf Suetonius noemt expliciet Lucius Domitius Ahenobarbus, consul in
54 v.C., die openlijk zou hebben aangegeven “dat hij als consul zou proberen te bereiken wat hem als praetor mislukt was en dat hij Caesar zijn legers zou ontnemen.”50 Na
zijn slachtpartij onder de Usipetes en Tencteri in 55 v.C. was de fanatieke optimaat
Cato, misschien wel Caesars felste tegenstander van dat moment, zelfs van mening dat
Caesar moest worden uitgeleverd aan de Germanen vanwege de oorlogsmisdaden die
hij tegen hen had begaan. Hoewel dit standpunt haast modern aandoet valt het goed
te begrijpen tegen de achtergrond van de politieke machtsstrijd die op dat moment
woedde tussen de verschillende facties in de Romeinse senaat.51 Volgens Suetonius
Canfora 2007, 118. Voor Caesars politieke tegenstanders in Rome zie bijv. Epstein 1987, passim; Osgood 2009, 338; Ramsey 2009, 40-50. Sporen van kritiek op Caesar vinden we bijv. bij Cicero, Brutus
60.218; Catullus 29; 57; 93; Suetonius, Caesar 49.1-2; 50.1; 52.3; 73; geruchten over Caesars betrokkenheid
bij samenzweringen bij Sallustius, De coniuratione Catilinae 48.5-49.4; Asconius, In toga candida 83; Plutarchus, Cicero 20.4-4; Caesar 7.3-4; 8.1-2; Suetonius, Caesar 9.1-3; 17.1-2; Appianus, De bello civili 2.1.6;
Epstein 1987, 87; 102-103; Gruen 2009, 30.
47 Suetonius, Caesar 73; Epstein 1987, 52-53; 102-103; 109; 113-114; Wiseman 2015, 103-105 en tevens Jeffrey Tatum 2007, 338-344; Corbeill 2018, 154-155. Aanwijzingen voor openbare voordrachten uit Catullius’ werk ziet Wiseman in Catullus 40.5; Cicero, Epistulae ad Quintum fratrem 2.3.2. Ook aanhangers
van Caesar, zoals Mamurra, waren regelmatig mikpunt van Catullus’ venijnige spot; zie bijv. Catullus
29; 41 43; 57; 94; 105; 114; 115; Corbeill 1996, 133; Steel 2009, 119. Voor Catullus’ excuses en zijn diner
met Caesar zie Suetonius, Caesar 73; Wiseman 2015, 105.
48 Suetonius, Caesar 73; Wiseman 2015, 105; Corbeill 2018, 154.
49 Dunham 1995, 112; Osgood 2009, 338. Zie bijv. ook Braund 1996a, 50-51; Seager 2003, 34; MorsteinMarx 2007, 161.
50 Suetonius, Caesar 24.1 (citaat); Nero 2.2. Vrgl. Cicero, De provinciis consularibus 7.17; 11.28; Epistulae ad
familiaris 1.7.10; Pro Balbo 27.61; Osgood 2009, 338. Voor Domitius zie MRR 2.194 (praetor); 2.221 (consul); Elvers 1997a, 753; als opponent en concurrent van Caesar zie bijv. Gelzer 1960, 81-82; 86-88; 102;
109-110; 112; 115-116; Gruen 1974, 56; 71-72; 146-147; 291; 376-377; Meier 1995, 270; Goldsworthy 2006,
m.n. 315; 415; 423; 437; Ramsey 2009, 41; Wiseman 2015, 103-104.
51 Zie hiervoor Plutarchus, Cato minor 51.1-4; Caesar 22.3; Suetonius, Caesar 24.3; Appianus, Celtica 4.18;
Gelzer 1960, 118-119 met n. 118 aldaar; 1961, 46-53; Strasburger 1968, 25; Christ 1974, 282; Tschiedel
46
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zou Caesars nietsontziende manier van oorlogvoeren, waarbij zowel geallieerde als
barbaarse en vijandelijke stammen het moesten ontgelden tegen het Romeinse geweld,
zelfs de aanleiding voor de senaat zijn geweest om een commissie naar het noorden te
sturen die de situatie in de Gallië moest rapporteren.52
Volgens Plutarchus zou Caesar het voorstel van Cato beantwoord hebben met een
brief die hij vanuit het Gallische front naar de senaat stuurde, waarin hij Cato hevig
attaqueerde – echter zonder het gewenste effect. Cato op zijn beurt reageerde uiterst
bedaard door de aanwezige senatoren Caesars ‘ware’ plannen in Gallië voor te spiegelen: “ze (hoefden) niet bang te zijn voor de zonen van de Germanen of de Galliërs
maar voor deze man zelf,” zo zou Cato gesproken hebben.53 Cato’s door een afkeer
jegens Caesar ingegeven voorstel tot uitlevering aan een barbaarse vijand maakt eens
te meer duidelijk dat Caesar in zijn berichtgeving aan de senaat omzichtig te werk
diende te gaan, om kwaadwillende senatoren geen koren op de molen te verschaffen.54
Dat de senaat er uiteindelijk toch van afzag om een commissie naar Gallië af te vaardigen lijkt erop te duiden dat Caesars periodieke rapportages – maar ook de rapportages van andere lieden die deel uitmaakten van zijn directe staf – een geloofwaardig
en tot algehele tevredenheid stemmend beeld van de militaire situatie in het noorden
moeten hebben geschetst.55
Aanhangers of familieleden van Caesar weinig vriendschappelijk gezinde senatoren bevonden zich waarschijnlijk niet alleen in Rome, maar ook in zijn Gallische legioenen. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan Quintus Cicero, de broer van de redenaar, die Caesar tussen 54 en 52 v.C. in Gallië weliswaar loyaal diende als onderbevelhebber, maar vandaaruit per brief meerdere malen contact had met de Caesar doorgaans kritisch volgende Marcus Tullius,56 of aan C. Trebatius Testa, die ongeveer in
dezelfde periode in Gallië actief was en eveneens regelmatig correspondentie voerde

1981, 11-12; Braund 1996a, 51; Powell 1998, 124-129; Goldsworthy 2006, 276-277; Canfora 2007, 119; Ramsey 2009, 45; Sage 2011, 29; 75; Schauer 2016, 198. Zie voor Cato o.a. Gelzer 1963, 275-285; Maier 1978,
25-27; Fehrle 1983. Voor anti-Caesariaanse coalities in Rome zie bijv. Suetonius, Caesar 23.1; 49.2; 73;
Plutarchus, Caesar 26.1; Scholia Bobiensia, In Ciceronem, Pro Sestio 297; In Vatinium 317; 323 (ed. Orelli);
ORF3 393-394; Maier 1978, 25-27; Ramsey 2009, 37-56.
52 Suetonius, Caesar 24.3. Zie tevens Cassius Dio 39.25.1.
53 Plutarchus, Cato minor 51.2-5 (citaat 3-4); Gelzer 1960, 118-119; Osgood 2009, 339.
54 Ramsey 2009, 43: “No action, of course, was taken by the senate, but the incident served to put Caesar
on notice that a day would come when his political enemies would seek to take revenge...”
55 Vrgl. Cassius Dio 39.25.2. Zie eveneens Stanton 2003, 88; Osgood 2009, 339-340. Ramsey (2009, 55, n.
5 aldaar) oppert dat Suetonius deze commissie verwart met een commissie uit 56 v.C. die Caesars benoeming van tien legati moest autoriseren (42).
56 Zie bijv. Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 2.14.1; 2.15a.1; 2.15b.1; 2.16.4; 3.1.8-23; 3.3.1; 3.6.3; 3.8.1;
3. Afgaande op 3.8.2 werden deze brieven soms verstuurd vanuit oorlogsgebied, aangezien Cicero –
duidelijk als reactie op een eerdere brief van Quintus – in november 54 v.C. schrijft: “…ik heb geen idee
waar deze Nervii zich bevinden en hoe ver weg ze zijn.” In dezelfde winter zouden de Nervii het winterkamp van Quintus overvallen (Caesar, De bello Gallico 5.38.1-53.1; Sage 2011, 90-93). Voor de geregelde brievenstroom uit Gallië zie ook Cicero, De provinciis consularibus 9.22: “Kan ik de vijand zijn van
deze man, wiens brieven, wiens faam, wiens gezantschappen mijn oren iedere dag vullen met dusverre
onbekende namen van volkeren, deelstammen en plaatsen?” Zie ook De provinciis consularibus 13.33;
Cassius Dio 39.25.2; Osgood 2009, 339-340; Schauer 2016, 81-82. Voor de briefcultuur in Rome ten tijde
van Cicero en Caesar zie bijv. Steel 2005, 88-106; White 2010, m.n. 3-29; voor briefverkeer tussen Rome
en Gallië zie Osgood 2009, 338-348.
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met Cicero vanuit oorlogsgebied.57 Uit Cicero’s antwoord op een niet bewaard gebleven brief van Quintus, geschreven tijdens Caesars tweede overtocht naar Brittannië,
valt op te maken dat deze een tamelijk gedetailleerd beeld van de gevechtshandelingen, het landschap en de aard en gewoontes van tegenstanders moet hebben geschetst.58 En zoals Caesars legaten regelmatig schriftelijk verslag aan hem aflegden
over wat er zich had afgespeeld tijdens autonoom door hen geleide militaire operaties,
zo is het waarschijnlijk dat zij bij tijd en wijle ook in de gelegenheden moeten zijn geweest om over de situatie in Gallië te rapporteren aan bevriende senatoren in Rome.59
Een dergelijke berichtenstroom vanuit zijn eigen gelederen kon Caesar niet negeren, want als directe getuigen van de oorlogshandelingen zouden personen als Quintus Cicero, C. Trebatius en anderen hem voor problemen hebben kunnen stellen wanneer Caesar zelf de werkelijkheid in zijn rapportages al te gechargeerd zou hebben
weergegeven.60 Zo kon hij niet ongestraft bepaalde, hem onwelgevallige episodes
weglaten in zijn commentarii, aangezien berichten daarover ook via andere kanalen –
zoals brieven en commentaren van legaten, soldaten, kooplieden en andere lieden in
de legertros – Rome zouden kunnen bereiken, alwaar zijn politieke vijanden er vrijelijk
mee aan de haal konden gaan. Eventuele discrepanties tussen Caesars berichtgeving
en die van anderen zouden zijn reputatie als betrouwbaar veldheer en oorlogsverslaggever ernstig hebben kunnen schaden.61
Hoe deze mechanismen werken illustreren twee brieven van Cicero uit 54 v.C., respectievelijk gericht aan Trebatius en Atticus. Het jaar ervoor, in 55 v.C., had Caesar
zijn weinig succesvolle invasie van Brittannië gelanceerd, waar hij, volgens een latere
getuigenis had gehoopt rijkdommen aan te treffen.62 Niettemin wist Cicero bij het
schrijven van de eerste brief, gedateerd eind juni 54 v.C., reeds te melden dat “er geen
ons goud of zilver in Brittannië is,” terwijl hij in de tweede brief, van rond 1 juli, wist
te vertellen: “er wordt verzekerd dat de toegangen tot het eiland omgeven zijn met
wonderlijke massale muren. Er wordt eveneens verzekerd dat er geen ons zilver op
het eiland is, noch enig vooruitzicht op buit, behoudens slaven.”63 In beide gevallen
mogen we Quintus Cicero vermoeden als de bron van deze informatie, die, zo weten
Cicero, Epistulae ad familiaris 7.6.2; 7.7.1-2; 7.8.1-2; 7.10.1-2; 7.11.3-4; 7.12.1; 7.13.1-2; 7.15.1-2; 7.16.1; 3;
7.17.1; 3; 7.18.1-2. Voor de waarde die Cicero hecht aan de berichtgeving van de rechtsgeleerde Trebatius
zie m.n. 7.18.1: “Ik zou wensen dat je me op de hoogte hield over het verloop van de Gallische oorlog;
want hoe minder krijgshaftig mijn informant, hoe meer ik geneigd ben hem te geloven.”
58 Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 2.16.4: “Ik zie echter dat je uitstekende stof hebt voor je pen: wat
een locaties, wat een natuurlijke verschijnselen en plaatsen, wat een gewoontes, wat een stammen, wat
een gevechten…”
59 Voor verslagen van Caesars legaten zie Caesar, De bello Gallico 2.1.1; 5.10.2; 5.47.1; 8.39.1. De suggestie
van White (2003, 74) en Osgood (2009, 346-347) als zou Caesar de informatiestroom vanuit Gallië naar
Rome volledig hebben gecontroleerd lijkt niet echt plausibel.
60 Zie bijv. ook Sage 2011, 29. Caesar had ook zelf rechtstreeks contact met Cicero vanuit Gallië, getuige
bijv. Epistulae ad familiaris 7.5; 7.8.1; 7.10.3; Epistulae ad Quintum Fratrem 2.15a.1; 3.1.8; 10; 25; 3.3.1; Suetonius, Caesar 56.6-7. Zie hiervoor tevens Gelzer 1960, 125-126; White 2003, 68-95 met appendix (93-95)
voor een volledig overzicht van de correspondentie tussen Caesar en Cicero.
61 Voor deze suggestie zie Gelzer 1960, 156 n. 306 aldaar; Dunham 1995, 112; Welch 1998, 87; Schauer
2016, 170-171. Voor geletterdheid in het Romeinse leger zie o.a. Harris 1989, 254; Phang 2007, m.n. 299300.
62 Suetonius, Caesar 47: “Britanniam petisse spe margaritarum…”
63 Cicero, Ad familiaris 7.7.1 (eerste brief); Ad Atticum 4.16.7 (tweede brief). Vrgl. Epistulae ad Atticum
4.18.5. Zie tevens Braund 1996a, 11; 46; Osgood 2009, 344-346.
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we uit de hierboven reeds aangehaalde brief van zijn broer, in ieder geval over de
overtocht naar Brittannië moet hebben geschreven.64
Asinius Pollio (circa 75 v.C.-4 n.C.), de historicus die gedurende de burgeroorlog op
belangrijke momenten aan de zijde van Caesar vocht, kunnen we bestempelen als een
criticaster van Caesar, met zijn bezwaren tegen de manier waarop de generaal verslag
had gedaan van de wederwaardigheden aan het front, zo lezen we in Suetonius’ levensbeschrijving van Caesar. Asinius zou van mening zijn geweest dat Caesars commentarii wat onnauwkeurig waren samengesteld en dat ze de waarheid soms teveel
geweld aandeden; daarenboven vond Asinius dat Caesar te snel geloof hechtte aan de
verslagen die anderen hem gaven van hun daden, terwijl hij met opzet of door vergeetachtigheid een vertekend beeld gaf van die van hemzelf.65 Vanzelfsprekend was
Caesar niet persoonlijk aanwezig bij alle gevechtshandelingen die worden beschreven
in de De bello Gallico en leunde hij voor de beschrijving van grote delen van het werk
sterk op de verslagen van anderen, zoals ook duidelijk blijkt uit de kritiek van Asinius.66 Zo hoort Caesar de bijzonderheden van een zware Romeinse nederlaag in de
winter van 54 v.C. na een overval op het Romeinse winterkamp van Q. Titurius Sabinus en L. Aurunculeius Cotta door de Eburones naar eigen zeggen van krijgsgevangenen (ex captivis cognoscit).67
Uit de woorden die Caesar zijn tegenstrever Ariovistus in de mond legt, namelijk
dat de Germanenleider door Caesar te doden veel Romeinse edelen en vooraanstaanden een dienst zou bewijzen, valt af te leiden dat Caesar zich in hevige mate bewust

Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 2.16.4: “Hoe welkom was je brief vanuit Brittannië. Ik was bevreesd voor de oceaan, bevreesd voor de kust van het eiland. Wat overblijft onderschat ik niet, maar het
biedt meer hoop dan angst…” Zie bijv. ook Epistulae ad Quintum Fratrem 3.1.10.
65 Suetonius, Caesar 56.4; Will 1992, 85; Jehne 2006, 235; Toher 2009, 231. Voor Asinius zie o.a. MRR 2.266;
280; 300; 306; 310; 327; 343; 372; 377-378; 387-388; PIR2 A 1241; Schmidt 1997, 82-83.
66 Zie voor de invloed van deze afhankelijkheid van anderen op de vertelvorm in de De bello Gallico
Schauer 2016, 121.
67 Caesar, De bello Gallico 5.26.1-37.7 (overval op winterkamp); 5.52.5 (informatie van krijgsgevangenen).
Zie voor andere voorbeelden van indirecte herinneringen in de De bello Galico bijv. 3.1.1-6.5 (overval op
het winterkamp van Servius Galba, op het moment dat Caesar zich in Illyricum bevindt); 3.17.1-19.6 (Q.
Titurius Sabinus onderneemt los van de Romeinse hoofdmacht een militaire operatie tegen Venelli: “Zo
kwam tegelijkertijd bij Sabinus het bericht over de succesvolle zeeslag en bij Caesar over Sabinus’ overwinning [3.19.5]); 3.20.1-27.2 (P. Crassus strijdt “rond dezelfde tijd [3.20.1]” tegen de volkeren van Aquitanië); 5.39.1-52.6 (overval op het winterkamp van Q. Cicero door de Eburones, de Aduatuci en de Nervii. Caesar is van caput 5.25 tot 5.45 niet persoonlijk betrokken bij beschreven gebeurtenissen – hij verbleef in de tussentijd in of in de omgeving van Samarobriva, het moderne Amiens [5.24.1; 5.47.2; 5.53.3].
Tijdens het beleg van Cicero’s kamp weet deze Caesar middels brieven op de hoogte te stellen van de
aanval [5.45.4-46.1; 5.49.2-4]); 5.56.3-58.7; 6.5.6-8.9 (T. Atius Labienus verslaat de Treveri); 6.29.4-30.4
(mislukte arrestatie van Ambiorix door L. Minucius Basilius); 6.36.1-41.4 (Q. Cicero wordt door de Sugambri overvallen in Aduatuca; 7.2.1-5.7 (de Carnutes komen in opstand en plunderen Cenabum [Orléans], waarna de opstand onder de Galliërs zich uitbreidt – Caesar bevindt zich op dat moment in Italië
[7.1.1]: “Dat werd aan Caesar bericht (in Italië) [7.6.1]”); 7.41.1-5 (Haedui vallen gedurende Caesars afwezigheid het kamp van C. Fabius aan: “Ongeveer halverwege komen er ruiters, gestuurd door Fabius,
die vertellen hoe gevaarlijk de toestand bij hen is geweest [7.41.2]”); 7.50.4-51.4 (M. Petronius offert zich
op bij de aanval op Gergovia; de Romeinen lijden aanzienlijke verliezen omdat een aantal legioenen
Caesars signaal negeert); 7.57.1-62.10 (de campagne van Labienus tegen Lutetia).
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lijkt te zijn geweest van een hem vijandelijk gezind (thuis)front.68 Cicero’s correspondentie met zijn broer Quintus en zijn vriend Trebatius – beiden in de late jaren vijftig
v.C. dienend als legaat in Gallië onder Caesar – zijn waarschijnlijk representatief voor
de levendige briefwisseling die er moet zijn geweest tussen Caesars officieren en stafmedewerkers met politici in Rome.69
Er is wel aangenomen dat in voor Caesar minder flatterende varianten in de antieke
geschiedschrijving op zijn eigen oorlogscommentaren (zoals bijvoorbeeld te vinden in
het werk van Plutarchus, Suetonius en Cassius Dio) de ooggetuigenverslagen doorklinken van vrienden en verwanten van Caesars politieke tegenstanders in Rome, die
zich tijdens de oorlog in Gallië in en nabij zijn hoofdkwartieren ophielden.70 Wellicht
was het een dergelijk kanaal dat aan de basis stond van de overlevering bij Plutarchus,
die nadrukkelijk stelt dat het Caesars generaal Titus Labienus was geweest die in 58
v.C. de Tigurini had verpletterd op het moment dat deze de Saône (Arar) hadden willen oversteken, en niet Caesar zelf.71 Appianus lijkt zich op dezelfde historische traditie
te beroepen: “De Tigurini werden nu overwonnen door Labienus, Caesars luitenant,
en de anderen (d.i. de Helvetii) door Caesar zelf, samen met de Tricorii die hen vergezelden.”72 Caesar zelf, die op meerdere plaatsen in zijn commentarii tamelijk positief
heeft geoordeeld over zijn generaals, noemt Labienus, die hij even daarvoor in de De
bello Gallico nog het commando heeft gegeven over het verdedigingswerk dat gebouwd was tegen de oprukkende Helvetii,73 binnen de context van de gevechten aan
de Saône echter niet één maal.74 Wellicht is deze discrepantie het resultaat van een
meningsverschil dat reeds korte tijd na de strijd tegen de Helvetii kan zijn gerezen,
met als inzet de vraag wie van beide legeraanvoerders – Caesar of Labienus – de
meeste aanspraak mocht maken op de overwinning. Dergelijke twistpunten konden
reeds op het slagveld ontstaan uit onenigheid tussen soldaten uit verschillende kampen, zoals we zagen in het geval van het dispuut in 101 v.C. tussen Marius en Catulus
over de vraag wie de overwinning tegen de Cimbri bij Vercellae op zijn conto mocht
bijschrijven, waarbij destijds de speren die de vijand hadden gedood als bewijslast
zouden zijn aangedragen (zie Hoofdstuk I 5.2). Als er inderdaad sprake is geweest van
een polemiek tussen Caesar en Labienus, dan lijkt het aannemelijk dat deze is aangewakkerd door de laatste, die als aanvoerder van een detachement mogelijk een grote
rol had gespeeld in de gevechten bij de Saône, maar daarvoor niet op een overeenkom-

Caesar, De bello Gallico 1.44.12. Caesar voegt daaraan toe dat zijn tegenstanders in Rome Ariovistus
dat persoonlijk hadden laten weten. Hoewel er in deze periode reeds contacten moeten zijn geweest
tussen Romeinse gezanten en de Germanenleider – de titel amicus populi Romani die hem te beurt was
gevallen wijst in die richting – valt het te betwijfelen of Ariovistus daadwerkelijk veel persoonlijke connecties in Rome heeft gehad. Eerder lijkt hier sprake van een poging van de kant van Caesar om zijn
tegenstanders in de Urbs verdacht te maken.
69 Gelzer 1960, 156, n. 306 aldaar. Zie ook Plutarchus, Caesar 23.4; Ramsey 20009, 45-46.
70 Zie bijv. Gelzer 1960, 100, n. 24 aldaar.
71 Plutarchus, Caesar 18.2.
72 Appianus, Celtica 4.1.3 Zie ook idem 4.15, waar wordt gesteld dat de Tigurini minder talrijk
(
) waren.
73 Caesar, De bello Gallico 1.8.1-2 (bevel over verdedigingswerken); 1.10.3 (oprukkende Helvetii); 1.12.13 (gevechten aan de Saône).
74 Pelling 1984, 92; Walser 1998a, 58-59; Pelling, ed. 2011, 224; Sage 2011, 28-29. Voor Caesars houding
ten opzichte van zijn onderbevelhebbers zie Welch 1998, m.n. 98-101.
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stige wijze was geëerd – en in Caesars commentarii zoals gezegd zelfs werd doodgezwegen. De onenigheid tussen Caesar en Labienus kan nog verder zijn versterkt toen
Labienus in het begin van de jaren veertig van de eerste eeuw v.C. zijn loyaliteit aan
Caesar opzegde en overstapte naar het kamp van Pompeius.75
Suetonius kan via een soortgelijke oral tradition de anekdote hebben opgepikt
waarin wordt beweerd dat Caesar gedurende de oorlog in Gallië “heiligdommen en
tempels van de goden leeg(roofde), die vol waren van offergaven. Steden verwoeste
hij vaker met het oog op buit dan als strafmaatregel.”76 In lijn daarmee accentueren
Plutarchus en Appianus, wellicht op basis van Asinius Pollio, de rijkdom die Caesar
in Gallië had vergaard,77 terwijl de dichter Catullus spottend opmerkt dat Caesars officier Mamurra thans “pronkt met de schatten van langharige Galliërs en verre Britten.78 Reeds Cicero refereert in de De provinciis consularibus 11.28 aan de omvang van
Caesars Gallische buit, hoewel de redenaar impliceert dat deze zal worden aangewend
voor zijn triomftocht. Bij Caesar lezen we over buit en plunderpraktijken niets, terwijl
de rijkdom van Gallië en de mogelijkheid tot plunderen redenen zouden kunnen zijn
geweest voor Caesar om juist hier een militaire campagne te lanceren. De rijkdom die
Caesar uiteindelijk in Gallië zou vergaren was in latere tijden haast legendarisch.79 Met
andere woorden, ondanks Caesars stilzwijgen over deze gevoelige materie blijkt nogmaals dat er voldoende informatiekanalen moeten zijn geweest waarlangs dit soort
berichten Rome konden bereiken.80
De Galliërs kenden eveneens mondelinge tradities waarin Caesar minder goed voor
de dag kwam. In Plutarchus’ Caesarsbiografie wordt gesproken over een dolk (
) die de Gallische Averni in een heiligdom hadden opgehangen en waarvan werd
beweerd dat hij op Caesar was buitgemaakt. Indien dit verhaal op waarheid berust
suggereert dit een Romeinse militaire nederlaag tegen de Averni, maar bij Caesar vinden we hierover niets terug, evenmin als de overlevering van de dolk. Afgaande op
Plutarchus werd het wapen in zijn tijd nog altijd getoond.81 Ongeacht de authenticiteit
Pelling 1984, 89; 92; Pelling, ed. 2011, 224. Pelling (1984, 92) ziet Asinius Pollio als de bron waarop
Plutarchus en Appianus teruggrijpen. Voor Labienus overstap naar Pompeius zie bijv. Syme 1938, 113125; Tyrrell 1972, 224-240.
76 Suetonius, Caesar 54.2. Zie tevens Will 1992, 102.
77 Plutarchus, Caesar 20.3; Pompeius 51.3; Appianus, De bello civili 2.3.17. Zie tevens Pelling 1984, 89; Pelling, ed. 2011, 237. Voor de rijkdom van Gallië zie Woolf 1998, 40-47; voor de gevolgen van Caesars
plunderingen voor de Gallische economie zie Haselgrove 1984, 81-105.
78 Catullus 29.3-4. Zie voor dit spotdicht tegen Mamurra Fordyce, ed. 1961, 159-160 en tevens Will 1992,
101; Corbeill 1996, 133; Wiseman 2015, 103-104. Vrgl. Cicero, Epistulae ad Atticum 7.7.6, waarin wordt
gesproken over “de rijkdommen van Labienus en Mamurra (Labieni divitiae et Mamurrae).”
79 Will 1992, 81-82; Woolf 1998, 42; Osgood 2009, 332: “Caesar masks the scale of plunder in his commentaries,” volgens Osgood omdat Caesar de buit aanwendde voor het (om)kopen van politieke aanhangers. Zie voor de rijkdom van Gallië Will 1992, 66-71. Voor speculaties over de omvang van de plunderingen zie bijv. Badian 1968, 89-91. Onderzoek naar het Gallische muntstelsel ten tijde van Caesars
veroveringen levert bewijs voor de grootschaligheid ervan, door een sterke daling van het gehalte edelmetaal in munten. Zie hiervoor Haselgrove 1984, 81-105; Woolf 1998, 42.
80 Osgood 2009, 332.
81 Plutarchus, Caesar 26.8: “de Averni tonen dan ook nog steeds… (
).” Zie ook
Pelling 1984, 89; 98: “The present tense
, “they point out,” makes it unlikely that it was included by Pollio. Plutarch presumably included it from his own general knowledge: it seems to be based
on Gallic popular tradition, and he may well have heard the story from an oral source.” Zie tevens
Pelling 1980, 130; 2002, 18; 40 met n. 121 aldaar; 95-96; 2011, 269. Zecchini 1991, 125-133 identificeert de
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van het wapen is het niet onmogelijk dat het verhaal, geworteld in een turbulente periode van oorlogsgeweld met een diepgaande impact op het collectieve geheugen, decennialang is blijven rondcirculeren in het communicatieve geheugen van inheemsGallische stammen. Ondenkbaar is dit geenszins: uit een brief van de laatantieke Sidonius Apollinaris (vijfde eeuw), geboren en getogen in Gallië, vangen we een glimp op
van de duurzaamheid van collectieve herinneringen aan Julius Caesar. Sidonius refereert erin naar een district genaamd pagus Vialoscensis, dat in oudere tijden echter pagus
Martialis werd genoemd, “omdat de winterkwartieren voor de legioenen van Julius (er
lagen).”82 Ongeveer vijf eeuwen na Caesars aanwezigheid in Gallië werd deze plek in
de volksmond kennelijk nog altijd geassocieerd met de periode van de Gallische onderwerping.
Wanneer we de oorsprong van Caesar minder welgevallige collectieve herinneringen en (orale) tradities trachten te achterhalen mogen we evenmin de rol van (afgezwaaide) legionairs uit Caesars troepenmacht uitvlakken. Hetzelfde geldt voor de talrijke kooplieden en andere figuren die zich geruime tijd hadden opgehouden in de
omgeving van de legerkampen in Gallië – waarschijnlijk van Gallische komaf.83 Een
goed voorbeeld van een divergentie in de overlevering rondom Caesar die mogelijk
was geworteld in legerkringen vinden we in de overlevering betreffende de muiterij
in Vesontio, voorafgaand aan de beslissende slag tegen Ariovistus in 58 v.C. Bij Caesar
breekt de paniek voor de Germaanse vijand in eerste instantie uit bij “de krijgstribunen, hoofdofficieren en anderen uit Rome die met Caesar meegegaan waren uit vriendschap maar die in krijgszaken niet bijzonder ervaren waren.”84 Het was volgens Caesar
zijn eigen redevoering die een wonderbaarlijke mentaliteitsverandering onder zijn soldaten teweegbracht, want “er ontstond nu een groot enthousiasme en verlangen om
oorlog te gaan voeren.85
Cassius Dio biedt daarentegen een variant waarin Caesar zich in een lange redevoering86 moet verdedigen tegen de aanklachten van zijn soldaten, die zouden hebben
aangegeven niet in een oorlog verzeild te willen raken die niet gerechtvaardigd was,
“aangezien geen onderzoek was gedaan naar deze oorlog in de senaat en er niet over
was gestemd in de volksvergadering.”87 Bij Dio besluit Caesar, nadat hij het enthousiasme van zijn soldaten alsnog heeft weten aan te wakkeren, onmiddellijk de strijd tegen Ariovistus aan te knopen, omdat hij bang is dat uitstel opnieuw tot onverschilligheid zal leiden.88 De ‘Dio-variant’ zou mogelijk teruggrijpen op de auteur Asinius Pollio, wellicht met Livius als ‘tussenstation.’ Zoals gezegd zou deze afwijkende lezing

dolk met het ‘Zwaard van de Vergoddelijkte Julius’ dat volgens Suetonius (Vitellius 8.2) door de Galliërs
in 69 n.C. aan Vitellius was aangeboden.
82 Sidonius Apollinaris, Epistulae 2.14.1. Zie hiervoor tevens Johnston 2017, 202.
83 Zie bijv. Caesar, De bello Gallico 1.39.1; 4.20.3-4; 6.37.2; 7.3.1; Dobesch 1982, 80 met n. 35 aldaar; 2002,
7-9.
84 Caesar, De bello Gallico 1.39.2.
85 Idem 1.41.1. Zie ook Livius, Periocha 104; Florus 1.45.12; Plutarchus, Caesar 19.3; James 2000, 54-64,
m.n. 61; Schauer 2016, 186-187.
86 Cassius Dio 38.36.1-46.4.
87 Idem 38.41.1; James 2000, 57. Zie voor Caesars redevoering bij Dio o.a. Millar 1964, 82-83; Adler 2011,
156-158.
88 Cassius Dio 38.47.3.
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het resultaat kunnen zijn van ooggetuigen in Caesars kamp, die verslag hebben gedaan
van de bovenstaande gebeurtenissen aan Caesars politieke tegenstanders in Rome.89
Een tweede voorbeeld van een afwijkende, wat negatievere variant bij Cassius Dio
is de episode waarin Caesar voor de tweede maal de Rijn is overgetrokken, in 53 v.C.
Caesar zelf geeft aan dat de Suebi zich bij zijn komst hadden teruggetrokken aan de
rand van het Baceniswoud, waar zij op de Romeinen wachtten.90 Caesar zou zich echter niet hebben laten verleiden tot een tocht diep in Germanië, omdat hij graangebrek
vreesde.91 Volgens Cassius Dio bereikte Caesar echter niets, maar had hij zich snel teruggetrokken uit angst voor de Suebi.92
Tegenstrijdige historische tradities als deze leggen wellicht iets van de verschillende berichtenstromen bloot die vanuit Gallië richting Rome plaatsgevonden moeten
hebben en die – zoals hierboven uiteengezet – mogelijk het gevolg waren van uiteenlopende ooggetuigenverslagen, afkomstig van personen uit de directe omgeving van
Caesar. Daar waar Caesars middels persoonlijke rapportages zijn eigen prestaties zoveel mogelijk glans heeft willen geven tonen de hierboven besproken varianten aan
dat er wel degelijk ook andere lezingen lijken te hebben bestaan van wat er zich gedurende de oorlog in Gallië moet hebben afgespeeld. Wanneer dergelijke divergenties
door geregelde overdracht maar lang genoeg levend werden gehouden binnen het
communicatieve geheugen van één of meerdere groepen binnen de Romeinse samenleving konden ze op termijn uitharden in collectieve herinneringen, om uiteindelijk te
worden vereeuwigd in de historiografische traditie.
Maar alle negatieve berichtenstromen ten aanzien van Caesar ten spijt, de senaat
lijkt genoegen te hebben genomen met wat Caesar hen jaarlijks voorspiegelde, wat
voor een deel wellicht valt te verklaren vanuit de onbekendheid van de senatoriale
bovenlaag met de politieke, etnische en geografische situatie in Noord-Europa, waarover kennis in die dagen hoofdzakelijk werd gedestilleerd uit traditionele Griekse etnografische literatuur vol algemeenheden over barbaarse volkeren.93

4.3 Caesars sociale contexten (ii): het intellectuele kader
4.3.1 Barbaren in de bibliotheek
“No writer can help being influenced by the prevailing view of the world and his own
philosophical inclinations,” zo merkt Champion op in een artikel waarin hij het gebruik van klassieke bronnen bij de bestudering van de Europese IJzertijd aan de kaak
Walser 1956, 28 met n. 2 aldaar en tevens Gelzer 1960, 100, n. 24 aldaar; Mutschler 1975, 156-157;
Günnewig 1998, 5. Deze opvatting logenstraft in enige mate de apodictische opmerking bij Collins (1952,
13), namelijk: “The final conclusion must be that the entire secondary tradition covering events in Gaul
58-50 contains nothing but Caesar and smoke.” Zie hiervoor tevens Collins 1972, 925-926; Jehne 2006,
234; zie voor de afhankelijkheid van Plutarchus en Appianus van Asinius Pollio tevens Pelling 1984, 8889; Jehne 2006, 236 met n. 9 aldaar.
90 Caesar, De bello Gallico 6.10.5.
91 Idem 6.29.1.
92 Cassius Dio 40.32.2.
93 Burns 2003, 119. Zie voor de stand en aard van etnografische en geografische kennis in de late Republiek Rawson 1985, 250-266.
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stelt. Vrijwel iedere antieke schrijver is beïnvloed door de predominante intellectuele
opvattingen van zijn tijd, waardoor een onbevooroordeelde kijk op de barbaarse volkeren van Noord-Europa per definitie onmogelijk is.94
Het is bekend dat de Romeinse elite van de late Republiek vooral beïnvloed werd
door de filosofische opvattingen van het Stoïcisme en het Epicurisme.95 Zoals we nog
zullen zien vertonen Caesars ideeën met betrekking tot de barbaarse wereld van
Noord-Europa enige verwantschap met het gedachtegoed van Epicurus. De vraag is
echter of Caesar zich voorafgaand aan zijn stadhouderschap in Gallië heeft verdiept in
historische en geografische geschriften die betrekking hadden op de volkeren van
Noordwest-Europa. De mogelijkheden hiervoor lijken in zekere mate aanwezig te zijn
geweest. Hoewel in de periode van de late Republiek het Romeinse staatsapparaat alles behalve optimaal functioneerde als gevolg van de politieke onrust en de staat van
de staatsarchieven veel te wensen zal hebben overgelaten, bevonden zich in de archieven van de stad formae of breviaria, korte overzichten van de financiële en militaire gesteldheid van de rijksprovincies, die waarschijnlijk op een soort ad hoc-basis waren
vervaardigd door gouverneurs.96 Nicolet neem aan dat iedere plichtsgetrouwe senator
uit Rome in staat moet zijn geweest relevante administratieve en geografische informatie te vergaren met betrekking tot de provincies van het rijk.97 We weten echter niet
of Caesar zich daadwerkelijk op deze manier heeft voorbereid – in ieder geval maakt
hij daar zelf in de De bello Gallico nauwelijks gewag van – maar wat we wel weten is
dat Caesar een rijke intellectuele belangstelling heeft gehad, wat enige mate van voorstudie met betrekking tot zijn proconsulschap aannemelijk maakt.98
Aan te nemen valt dat in de diverse openbare en privébibliotheken die Rome in de
tijd van Caesar rijk was historische en geografische werken te vinden moeten zijn geweest die informatie bevatten over het noorden van Europa.99 Een relevante auteur in
dat kader was de Massiliotische zeevaarder en geleerde Pytheas (vierde eeuw v.C.),
Champion 1985, 14 en tevens Dunham 1995, 110. In moderne antropologische en etnografische studies
wordt sinds geruime tijd eveneens onderkent dat westerse percepties van ‘anderen’ sterk beinvloed
worden door het westerse culturele bewustzijn. Zie bijv. Said 1978; Trigger 1982, 1-19; Marcus/Fischer
1986.
95 Balsdon 1979, 49- 51; Rawson 1985, m.n. 66-99; 282-297; Vasaly 1993, 153-154.
96 Nicolet 1991, 180-181; 1996; Ando 2000, 150. Cicero, De legibus 3.18.41 acht dergelijke ‘zelfstudie’ een
vereiste voor iedere zichzelf respecterende staatsman: “Hij moet vertrouwd zijn met openbare aangelegenheden. Het is een overduidelijke noodzakelijkheid voor een senator om bekend te zijn met de toestand van de republiek (causas populi teneto, est senatori necessarium nosse rem publicam). (...) (H)ij moet
weten hoeveel troepen er beschikbaar zijn, hoe het gesteld is met de schatkist, wie onze bondgenoten
zijn, onze vrienden, wie aan ons schatplichtig is, en welke wetten, overeenkomsten en bondgenootschappen van toepassing zijn voor wie. (...) Op deze wijze kan men een beeld vormen van de brede
kennis (scientiae), de opmerkzaamheid (diligentiae) en de herinneringen (memoriae) die onontbeerlijk zijn
voor een senator die goed voorbereid is op zijn taken.” Zie ook Sallustius, Ad Caesarem 2.1.3, die het
eveneens nuttig acht om zich in staatszaken te oriënteren, “om van het staatsapparaat van binnen- en
buitenland gedegen kennis op te bouwen, en om mij in detail op de hoogte te stellen van het aantal
wapenen, manschappen en geld.” Voor de staat van de archieven in Rome zie Nicolet 1996, 5. Vrgl. bijv.
Plutarchus, Cato minor 16-18 voor talrijke malversaties binnen het (financiële) staatsapparaat en Cato’s
pogingen om deze te bestrijden.
97 Nicolet 1996, 23.
98 Pezzini 2018, 183-184.
99 Voor bibliotheken in Rome zie Dix 1994, 282-296, 2000, 441-464; Casson 2001, 61-123; Woolf 2011a, 6679; Dix 2013, 209-234; Hogg 2013, 137-151; Tutrone 2013, 152-166. Voor archieven in Rome zie Cunham
1989, 100-115.
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wiens
(Over de oceaan) verslag doet van zijn ontdekkingsreis naar het
noorden, een tocht die hem door de Straat van Gibraltar en langs de kusten van de
Atlantische Oceaan tot in Britannia zou hebben gevoerd; van daaruit moet Pytheas
langs de Noordzeekust tevens de mondingen van de Rijn en de Elbe hebben bereikt.100
Ondanks dat dit werk voor Caesar nuttige informatie kan hebben bevat wordt door
Johne betwijfeld of Caesar ermee bekend was.101
Eratosthenes (derde eeuw v.C.), een Griekse geleerde die onder andere drie boeken
getiteld Geographika geschreven heeft, is eveneens een auteur die voor Caesar relevante
informatie kan hebben bevat, aangezien Eratosthenes alle in zijn tijd beschikbare kennis over de aarde zou hebben samengevat. Uit de De bello Gallico blijkt dat Caesar bekend was met het werk van deze geleerde, want in zijn beschrijving van het Hercynische Woud in Germanië merkt Caesar op: “Eratosthenes en enkele andere Grieken
hebben van dit woud gehoord, lees ik (Eratostheni et quibusdam Graecis fama notam esse
video).”102 Deze laatste opmerking impliceert op zijn minst dat Caesar enigszins bekend
was met het werk van enkele andere Griekse auteurs.103
Eén van deze auteurs was zonder twijfel Posidonius, wiens historische, geografische en etnografische werken tot Caesars intellectuele en culturele bagage moeten hebben behoord.104 Momigliano gaat er zelfs vanuit dat deze zich tijdens Caesars verblijf
in Gallië in diens knapzak hebben bevonden.105 Zoals eerder gezegd moet Posidonius
geschreven hebben over de Romeinse oorlogen tegen de Galliërs, waaronder de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, waarvoor Caesar, gelet op zijn familieband met
Marius, grote belangstelling zal hebben gehad.106 Dezelfde interesse kan Caesar gehad
hebben voor de passages uit het werk van Posidonius waarin deze uitweidt over de
gevechtstactieken van de Galliërs, de intergallische politieke situatie en de rijkdom van
het land.107
Zie bijv. frgm 4-6b; 7a-e; 15-18a (ed. Mette). Voor Pytheas zie Müller 1972, 253-256; Timpe 1989, 323332; Gärtner 2001, 660-662; Cunliffe 2002; Nesselrath 2003, 617-620; Johne 2006, 30-35.
101 Johne 2006, 35, op basis van Caesar, De bello Gallico 4.20.4. In deze passage schrijft Caesar dat er
nagenoeg niets bekend is over de omvang en de bewoners van het Britse eiland. Hier kan natuurlijk ook
sprake zijn van een literaire truc van Caesar om het uitheemse karakter van Brittannië te versterken –
en daarmee meer respect af te dwingen voor zijn prestatie om het eiland te bereiken. Anderen vermoeden dan ook dat er een gedegen voorstudie aan de overtocht naar Brittannië voorafgegaan moet zijn.
Zie bijv. Dalheim 2011, 104-105; Schauer 2016, 102.
102 Caesar, De bello Gallico 6.24.2.
103 Wiseman 1992, 34. Voor Eratosthenes zie Müller 1972, 277-281; Timpe 1989, 333-335; Zaminer/Tosi
1998, 44-47; Johne 2006, 34-36; 71. Andere Griekse auteurs die − zij het in de meeste gevallen summier
− over het noorden van Europa en zijn bewoners hebben geschreven zijn o.a. Hecataeus van Milete,
FGH 1 F54; F55; F56 (ed. Jacoby); Hesiodus, Theogonia 337-345; Herodotus 2,33; 3,115; 4,49; Plato, Leges
1.637D-E; Aristoteles, Meteorologica 1.13 350A.36-350B.10; Politica 7,1327b,7; Ethica Nicomachea 3.7 1115b
26-27; Ethica Eudemia Ethica Eudemia 3.1 1229b 28-29; Ephorus, FGH 70 F131 (ed. Jacoby); Theopompus,
FGH 115 F40 (ed. Jacoby); Polybius 2.14-36; 3.37-38; 3.48.12.
104 Voor Caesars veronderstelde bekendheid met Posidonius pleiten o.a. Adcock 1956, 98; Walser 1956,
2; 53-54; 64-77; Koutroubas 1972, 129; Momigliano 1975, 68; 71; Malitz 1983, 170; Will 1992, 71; Ezov
1996, 65; Burns 2003, 134; Fantham 2009, 151-153; Osgood 2009, 334; Gruen 2011, 141-142; Schauer 2016,
102.
105 Momigliano 1975, 71. Vrgl. Woolf 2011a, 5.
106 Zie Hoofdstuk II 1.1.
107 Osgood 2009, 334. Cimbri: Strabo 7.2.1-2 = Posidonius F272 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 adds §3;
Marius: Plutarchus, Marius 45.3-7 = Posidonius F255 (ed. Edelstein/Kidd); manier van vechten:
Athenaeus 4.154A-C = Posidonius F68 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F16 (ed. Jacoby); politieke situatie:
100
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De afgelopen decennia zijn er hevige discussies gevoerd in welke mate Caesar voor
zijn etnografische verhandelingen over de Galliërs en de Germanen afhankelijk was
van Posidonius. Niet alleen Momigliano, maar ook Tierney gaat ervan uit dat Caesar
in sterke mate schatplichtig was aan de grote filosoof, hoewel beide geleerden in dit
standpunt hevig zijn bekritiseerd.108 De essentie van deze kritiek wordt door Kidd in
zijn commentaar op de overgeleverde fragmenten van Posidonius als volgt samengevat: “Caesar, who may well have read Posidonius, spent far longer in Gaul than Posidonius ever did (perhaps eight years before writing Bk VI of BG) and in areas unvisited
by him. To suggest that Caesar in VI.1 1-28 simply rehashed material by Posidonius
perhaps fifty years earlier (even if supplemented later) is improbable.”109 Even treffend
als juist in dat kader is ook het commentaar van Rawlings: “Caesar cannot have spent
his whole time in Gaul with his eyes closed.”110 De overeenkomsten tussen het werk
van Caesar en de overgeleverde fragmenten van Posidonius die zowel Momigliano als
Tierney hebben benadrukt kunnen eenvoudig verklaard worden door het feit dat beide
auteurs Gallië hadden bezocht binnen het tijdsbestek van één generatie, waar zij door
eigen waarnemingen en berichtgeving van anderen informatie verkregen over de politieke instellingen, de zeden en gewoonten en bepalende gebeurtenissen in het Gallië
van de late La Tène-tijd.111
Het is bekend dat Posidonius in Rome en daarbuiten persoonlijk contact heeft gehad met vooraanstaande leden van de Romeinse aristocratie, onder andere met Marius, Publius Rutilius Rufus, Cicero en Pompeius. Een direct onderhoud tussen Posidonius en Caesar wordt evenwel niet door onze bronnen geattesteerd.112 Ook als er
geen direct onderhoud heeft plaatsgevonden tussen Caesar en Posidonius lijken er

Strabo 4.4.5 = Posidonius F264 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F55 (ed. Jacoby); Eustathius, Commentarii
ad Homeri Odysseam 8.475 = Posidonius F275 (ed. Edelstein/Kidd); rijkdom: Athenaeus 4.151E-152F =
Posidonius F67 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH F15 en F18 (ed. Jacoby); Strabo 4.1.13 = Posidonius F273
(ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F33 (ed. Jacoby).
108 Tierney 1960, 211-218; 222-224; Momigliano 1975, 68-72. Vrgl. o.a. Nash 1976, 111-126; Trzaska-Richter 1991, 86; Dunham 1995, 112; Webster 1999, 7-8; Isaac 2004, 413-414. Fundamenteel onjuist lijkt het
oordeel van Lund (1990, 47) wanneer deze schrijft: “…die Etnographica bei Caesar (seien) weitgehend
ohne ethnographische Kenntnisse und ohne Interesse für derartige Fragestellungen konzipiert und geschrieben worden.”
109 Kidd 1988, 309.
110 Rawlings 1998, 172-173 (citaat 173). Of, zoals Gruen (2011, 157) treffend opmerkt: “The Roman commander had opportunities of his own to gain information.”
111 Dunham 1995, 112.
112 Marius: Plutarchus, Marius 45.7 = T28, F255 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 T7 (ed. Jacoby); Rufus:
Cicero, De officiis 3.10 = Posidonius T13 (ed. Edelstein/Kidd); Cicero: Plutarchus, Cicero 4.5 = Posidonius
T29 (ed. Edelstein/Kidd); Cicero, De fato 5-7 = Posidonius F104 (ed. Edelstein/Kidd); Cicero, De natura
deorum 1.6 = Posidonius T31 (ed. Edelstein/Kidd); Cicero, De finibus bonorum et malorum 1.2.6 = Posidonius T32a-c, T86, T38 en F22a (ed. Edelstein/Kidd); Cicero, Hortensius, frgm. 50 (ed. Müller); Cicero,
Epistulae ad Atticum 2.1.2 = Posidonius F82 (ed. Edelstein/Kidd); Pompeius: Strabo 11.1.6 = Posidonius
F206 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 F8a (ed. Jacoby); Plinius, Naturalis historia 7.112 = Posidonius T36
(ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 T8b (ed. Jacoby); Solinus, Collectanea rerum memorabilium 1.121 = Posidonius T37 (ed. Edelstein/Kidd); Cicero, 1.2.6; Tusculanae disputationes 2.25.61 = Posidonius T38 (ed. Edelstein/Kidd) = FGH 87 T8b (ed. Jacoby); Plutarchus, Pompeius 42.5 = Posidonius F43 (ed. Edelstein/Kidd)
= FGH T8b (ed. Jacoby). Zie verder Strasburger 1965, 40; Malitz 1983, 21; 27-29; Kidd 1988, 15-30; Riggsby
2006, 47. Goldsworthy (2006, 202) oppert de mogelijkheid van een ontmoeting tussen Caesar en Posidonius.
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voor Caesar voldoende mogelijkheden te zijn geweest om zich te verdiepen in de geschiedenis van de Romeins-Gallische confrontaties, de oorlogen tegen de Cimbri en
Teutones en Marius’ overwinningen, hetzij door persoonlijke contacten met zijn oom
en andere oral sources binnen zijn familie of met Mariaanse aanhangers in Rome waarmee Caesar in het midden van de jaren tachtig v.C. verbonden was, hetzij door de
diverse geschiedwerken die aan deze thematiek gewijd moeten zijn geweest.113
Voor generaals die zich voorafgaand aan hun missies naar ‘barbaarse’ streken wilden inlezen bestonden er voornamelijk bronnen uit de tweede hand, want in de periode voorafgaand aan Caesars reis naar Gallië was het uiterste noorden van Europa
nog maar weinig bekend onder het Romeinse geletterde publiek. Het merendeel van
de kennis over deze streken was bovendien geworteld in de Griekse geografische en
etnografische traditie van de vijfde-derde eeuw v.C.114
Het is verleidelijk om uit dit gegeven – en uit het gegeven dat de Romeinse geschiedschrijving pas laat een naam construeerde voor Germania en de bewoners aan
de overzijde van de Rijn – de aanvankelijk geringe belangstelling voor het noorden
van Europa af te lezen. Daar staat echter tegenover dat Caesar de Germanen in de De
bello Gallico ten tonele kan voeren zonder dat hij het nodig acht hen te introduceren,
waaruit afgeleid mag worden dat de Germanen als volk reeds enige tijd een zekere
bekendheid genoten.115 In Cicero’s redevoering De provinciis consularibus uit mei 56
v.C., waarin Caesars overwinningen “op enkele dappere en krijgszuchtige stammen
van de Germanen en de Helvetii” worden geroemd, behoeft het Germaanse volk kennelijk evenmin nadere toelichting.116 Dat kan slechts betekenen dat het Romeinse lezerspubliek rond het midden van de eerste eeuw v.C. in ieder geval enigszins vertrouwd was geraakt met literaire teksten waarin de Germani werden opgevoerd als
bewoners van Noordwest-Europa – mogelijk dus via het werk van Posidonius.117 Ook
Caesar was bijvoorbeeld getrouwd met Cornelia, een dochter van L. Cinna, een trouwe bondgenoot
van Marius. Zie hiervoor Velleius Paterculus 2.41.2; Plutarchus, Caesar 1.1; Suetonius, Caesar 1.1-2;
Gruen 2009, 24; 28; Levick 2015, 32. Voor oral sources als bron voor Caesar zie Osgood 2009, 334 met n.
35 aldaar, waarin Osgood wijst op L. Piso, de overgrootvader van zijn vrouw die in 107 v.C. in Gallië
was gesneuveld tegen de Tigurini (zie Hoofdstuk II 2.1).
114 Voor de kennis over Noord-Europa bij Grieks-Romeinse auteurs, Gallië en Germanië in het bijzonder,
zie o.a. Momigliano 1975, 50-73; Timpe 1989, 307-389; Dobesch 1993b, 35-41; Kremer/Urban 1993, 1522; Dobesch 1995; Kehne 1995, 25-33; Rankin 1995, 21-33; 1996, 45-48; Wells 1999, 99-104; 2001, 74-83;
103-118; Fries-Knoblach 2002, 16-17; Demandt 2005, 12; Johne 2006, 25-38; 2012, 25-69, m.n. 25-28; Maier
2012, 1-19.
115 Schlette 1980, 13. Zie ook Johne 2006, 62. In De bello Gallico (2.3.4) worden de Germanen voor de eerste
maal door Caesar vermeld met de woorden: “....de Germanen aan de westkant van de Rijn... (Germanosque, qui cis Rhenum incolant).”
116 Cicero, De provinciis consularibus 13.33; Nesselhauf 1972, 129; Johne 2006, 62. Zie ook In Pisonem 33.81
(55 v.C.), waar Cicero spreekt over “de woeste horden der Germanen (Germanorum immanissimis gentibus).” Niettemin lijkt Cicero de Germanen nog te beschouwen als een Gallische deelstam (Epistulae ad
Atticum 14.9.3).
117 Posidonius heeft de naam Germani mogelijk geïntroduceerd, maar doelde daarmee mogelijk op één
stam, behorende tot de Keltische cultuurgroep (zie Hoofdstuk II 1.1). Volgens Lund (1998, 45) heeft
Caesar pas gedurende de oorlog in Gallië, ergens tussen 55 en 53 v.C. “die Germanen als Oberbegriff
erfunden, um sie dem Oberbegriff Gallier gegenüberstellen zu können.” Iets verder bestempelt hij Caesar als “der Erfinder der Germanen Germaniens (49)” – tevens geaccepteerd door Krebs (2005, 59). Dit
lijkt op basis van het bovenstaande echter minder aannemelijk. Meer plausibel lijkt Wolfram (2005, 54):
“Caesar hat zwar den Namen der Germanen nicht erfunden noch sie aus eigener Anschauung als erster
Römer gefunden, aber seine im gallischen Krieg gemachten Erfahrungen haben bei den Römern einer
113

271

Terror Germanicus

Gallische gezanten in Rome, zoals de Haeduer Diviciacus, voorafgaand aan Caesars
vertrek naar het noorden, kunnen een rol gespeeld hebben in de verspreiding van de
naamsbekendheid van de Germanen.118
4.3.2 Traditie en autopsie
Hoewel een bepaalde mate van transference en, vanuit een modern perspectief bekeken, plagiaat aantoonbaar zijn in Caesars geschriften moet de generaal bij herhaling
persoonlijke indrukken en herinneringen hebben opgedaan waarmee hij zijn etnografische beschrijvingen in de commentarii heeft gelardeerd.119 Op een aantal plaatsen in
de De bello Gallico lijken deze twee bestanddelen, traditie en autopsie, haast naadloos
in elkaar over te vloeien.
Een goed voorbeeld hiervan zien we wanneer Caesar in de etnografische excursie
in Boek 6 de sociale gelaagdheid binnen de Gallische samenleving beschrijft en hierbij
constateert dat er “overal in Gallië maar twee groepen mensen (zijn) die echt meetellen
en functies vervullen,” te weten “de druïden en de ridders (alterum est druidum, alterum
equitum).”120 De rest van de bevolking wordt door Caesar omschreven als een grote,
homogene en vrijwel rechteloze groep – “bijna als slaven (paene servorum)” – die door
de druïden en de ridders onder de duim wordt gehouden.121 Het lijkt erop dat Caesar
met deze voorstelling van de sociale verhoudingen van de Gallische samenleving lokale verschijnselen heeft ingepast in een Romeinse context. Zijn intentie was immers
vooral om de Galliërs te presenteren als een ‘tembaar’ volk dat na verloop van tijd een
positieve bijdrage aan het rijk kon leveren en het gebruik van Romeinse termen voor
inheemse personen, instanties en magistraturen zorgde voor een zweem van vertrouwdheid bij Caesars Romeinse publiek.122 Caesars tweedeling van druides en equites
tegenover het ‘gewone volk’ vertoont sterke parallellen met de vroeg-republikeinse
periode in Rome, met haar duidelijke stratificatie tussen patriciërs en plebejers.123
Caesars vereenvoudigde weergave van de Keltische, maar ook de Germaanse maatschappijstructuren lijken we voor een groot deel dus te kunnen verklaren vanuit zijn
mediterrane achtergrond. In de praktijk wordt de simpele tweedeling van de Gallische
samenleving zoals deze door Caesar wordt gepresenteerd vrijwel nergens door archeologisch bewijsmateriaal bevestigd; eerder vertonen graven die in de periode rondom
Caesars verblijf in het noorden gedateerd kunnen worden juist een grote homogeniteit,

germanischen Ethnographie zum Durchbruch verholfen.” Zie ook Dobesch 1982a, 87: “Er (d.i. Caesar)
war es, der das Germanentum in diesem Sinne in die große ethnographische und auch historische Literatur eingeführt hatte.“
118 Caesar, De Bello Gallico 1.31.9; 6.12.5; Cicero, De divinatione 1.41.90; Dobesch 1982a, 85. Voor Diviciacus
in Rome zie Dobesch 1993a, 330-332.
119 Zie Hoofdstuk I 3.1 voor transference. Voor de gewoonte van plagiaat in de oudheid zie Dudley 1968,
28; Burns 2003, 119.
120 Caesar, De bello Gallico 6.13.1. Over de Gallische druïden bestaat veel literatuur. Zie bijv. Piggott 1985;
Dunham 1995, 113-114; Cain/Rieckhoff 2002; Brunaux 2006; Cunliffe 2010; Aldhouse-Green 2010.
121 Caesar, De bello Gallico 6.13.1-3.
122 Zie hiervoor Dunham 1995, 110-115; Riggsby 2006, 63. Volgens Seager (2003, 26-30) worden ook individuele barbaarse leiders door Caesars neergezet als voor een Romeins publiek eenvoudig te herkennen volksmenners – een soort populares van het type C. Gracchus, Saturninus, Catilina of Clodius.
123 Dunham 1995, 114: “Perhaps Caesar simply “Romanized” the social organization of Iron Age Gaul.”
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zonder overduidelijke differentiatie in rijkdom en status.124 De sterke focus op de Gallische bovenlaag in Caesars De bello Gallico kunnen we daarnaast verklaren door het
feit dat Caesar gedurende zijn verblijf in Gallië hoofdzakelijk contacten onderhield met
exponenten van de inheemse elite – iets wat op verschillende plaatsen in de De bello
Gallico wordt bevestigd.125 Deze eenzijdige contacten maken Caesars blinde vlek voor
het gewone volk begrijpelijk; ook in Rome speelde Caesars leven zich vrijwel dagelijks
af in een politiek milieu dat voornamelijk werd gedomineerd door lieden uit de senatoriale en de equestoriale orden.126
Maar er zijn meer voorbeelden van passages in de De bello Gallico waar traditie en
autopsie hand in hand lijken te gaan. De Belgae en Suebi waren volgens Caesar nauwelijks geïnteresseerd in producten afkomstig uit vreemde streken en zij wezen alle
tekenen van beschaving, zoals wijn en landbouw af.127 Dit principe zien we reeds bij
Herodotus, die zegt dat de meest veraf gelegen volkeren, de Scythen en de Egyptenaren, niet geneigd zijn om vreemde zeden en gewoonten over te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Perzen.128 Op het eerste gezicht lijkt Caesars vaststelling dan
ook niets meer dan een topos, gefixeerd in een eeuwenoude literaire traditie. Terzelfdertijd toont de relatieve armoede van het archeologisch vondstmateriaal rechts van
de Rijn – wijnconsumptie en het gebruik van Italische waar lijken bijvoorbeeld geen
gemeengoed te zijn geweest onder de Germanen in de tijd van Caesar – aan dat Caesar
met zijn opmerkingen niet geheel bezijden de waarheid zat. Welke feitelijke redenen
er ook schuil moeten zijn gegaan achter de ontbrekende wijnconsumptie bij de Germanen, wat Caesar constateerde schijnt in de kern niet onjuist toe. Zonder geïnteresseerd te zijn in verklaringen van wat hij om zich heen zag hing hij zijn persoonlijke
waarnemingen op aan datgene wat reeds sinds de Griekse oudheid werd beweerd en
geschreven over barbaarse volkeren, namelijk dat dat barbaren de deugdzaamheden
van de beschaving stelselmatig afwezen.129
Met de De bello Gallico levert Caesar feitelijk het eerste autopsieverslag waarin het
langdurige spanningsveld wordt beschreven tussen Romeinen, Kelten en Germanen.
Als primus inventor130 heeft hij het etnische en geografische landschap in NoordwestEuropa waargenomen en beschreven met een mediterrane blik en vanuit een sterke,
typisch antieke behoefte om orde te scheppen in de dynamische stammenwereld van
Gallië en Germanië.131 Door het tegenover elkaar plaatsen van een ‘soft’ primitivism
versus een ‘hard’ primitivism komt Gallië in Caesars beschrijvingen naar voren als een
land waar de handelsgod Mercurius de oorlogsgod Mars definitief had overwonnen,

Crumley 1974; Wells 1999, 57. Voor de Germaanse wereld zie bijv. Martens 2009, 334-335.
Zie bijv. Caesar, De bello Gallico 1.7.3; 1.30.4-1.32.5; 1.34.1-1.36.7; 1.43.4-46.4; 2.5.1-2; 2.6.4; 2.14.1; 4.7.35; 5.4.3; 5.5.3-4; 5.6.1; 7.39.1-2.
126 Zie hiervoor vooral Gelzer 1960; Gruen 2009, 23-36.
127 Caesar, De bello Gallico 1.1.3; 4.2.1 (geen interesse voor uitheemse producten afkomstig uit vreemde
streken); 4.2.6 (afwijzing wijn); 6.22.1; 6.29.1 (afwijzing landbouw).
128 Herodotus 1.135; 2.91; 4.76; Hartog 2001, 95.
129 Momigliano 1975, 71; Dunham 1995, 112; Riggsby 2006, 17-18. Zie voor de wijnconsumptie in Gallië
o.a. Loughton 2014; voor de afnemende import daarvan naar het noorden en oosten van Europa zie Von
Schnurbein, ed. 2014, 207-208, met fig. 217. Voor de relatieve vondstarmoede in Germanië zie o.a. Laser,
in Krüger, ed. 1988, 311-317.
130 Caesars rol als pionier wordt onderstreept door Cicero, De provinciis consularibus 9.22; 13.33.
131 Burns 2003, 91; 94; Riggsby 2006, 18.
124
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zoals Kremer het treffend heeft getypeerd – iets wat van de Germanen onmogelijk gezegd kon worden.132
Deze contrastering was verre van een caesariaanse uitvinding: feitelijk borduurde
Caesar met deze tweedeling voort op een bestaande tendens die zoals gezegd reeds
waarneembaar is binnen de Griekse etnografische traditie, waarbinnen barbaarse volkeren een soort afspiegeling vormden van de oerstaat waarin klassieke beschavingen
zich ooit zelf hadden bevonden. Daar waar de laatste zich hadden ontwikkeld waren
de noordelijke barbaren qua beschavingsniveau bevroren in de tijd. Caesars Galliërs
en Germanen lijken op het eerste gezicht niets meer dan de personificaties van twee
uitersten, ingepast in een reeds bestaand mediterraan wereldbeeld: daar waar de Galliërs naar Caesars eigen zeggen blootstonden aan de verleidingen van de beschaafde
wereld waardoor hun barbaarse inborst aan banden werd gelegd, zo volhardden de
Germanen in hun staat van eenvoud, simpelheid en ongereptheid – nobelheid zelfs
volgens sommigen wanneer een tegenpool werd gezocht voor de decadentie van de
mediterrane wereld – maar was hun onbeschaafdheid en oorlogzuchtigheid tevens
ook de grootste bedreiging van diezelfde beschaafde wereld.133
Deze caesariaanse dichotomie, hoe kunstmatig ze misschien ook mag zijn, lijkt
eveneens door de resultaten van modern archeologisch onderzoek te worden bevestigd. Naast de hierboven genoemde relatieve materiële armoede worden de gebieden
rechts van de Rijn gedomineerd door een vestigingspatroon van onversterkte agrarische nederzettingen en lijken oppida nauwelijks meer voor te komen ten noorden van
het Duitse Mittelgebergte.134 Ook dit gegeven versterkt de aanname dat Caesar zijn
persoonlijke waarnemingen heeft ingepast in de bestaande, sterk vereenvoudigde etnografische tradities van zijn tijd.135
De voornaamste grondgedachte binnen de antieke etnografie was dat de aarde verdeeld is in verschillende klimaatzones (
), die bewoond worden door menstypen die corresponderen met de gesteldheid van de leefomgeving (zie Hoofdstuk I
2.2.1). Met zijn opvatting dat de Galliërs in de loop der jaren ‘besmet’ waren geraakt
door luxeartikelen uit de mediterrane wereld, ook wel omschreven als “Dekadenztheorie,” gaat Caesar zeker niet in tegen de in de oude wereld heersende antropogeografische verklaring voor de woestheid van de noordelijke barbaren, zoals wel is beweerd.136 Eerder voegt Caesar daar een tweede dimensie aan toe, door te stellen dat
volkeren die eenzelfde klimaatzone bevolkten wel degelijk van karakter konden verschillen wanneer er andere determinerende factoren in het spel waren. Deze zienswijze vormt mogelijk bewijs voor de opvatting dat Caesar beïnvloed zou zijn door het
epicuristische gedachtegoed, een filosofische stroming waarin gezocht wordt naar algemeen geldende wetmatigheden achter verschijnselen.137
Kremer 1994, 261. Voor de termen hard en soft primitivism zie Champion 1985, 14-15.
Caesar, De bello Gallico 6.24.4. Zie voor etnografische traditie bijv. Champion 1985, 15; Vasaly 1993,
139-140.
134 Zie bijv. Rieckhoff 1995, 306, afb. 43; Steuer 1998b, 155-156; Rives ed. 1999, 192-193; Wells 1999, 4344; Von Schnurbein, ed. 2014, 189, fig. 199. Burns (2003, 137) concludeert: “…his (d.i. Caesars) impressions of the physical features of barbarian Europe have been proved generally accurate, though often
incomplete.”
135 Koutroubas 1972, 130; 149-150.
136 Trzaska-Richter 1991, 86.
137 Bourne 1977, 417-432; Schiesaro 2010, 246.
132
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Deze laatste denkwijze was waarschijnlijk geen caesariaanse innovatie: naast auteurs die van mening waren dat volkeren onder invloed stonden van de plaats en het
heersende klimaat waar zij leefden bestond er tevens een theorie die bepleitte dat fysieke en psychische kenmerken van personen en culturen bepaald werden door gewoontes en tradities. Van deze gewoontes en tradities werd op hun beurt aangenomen
dat zij mede beïnvloed konden worden door omgevingsfactoren, zoals de geografische
gesteldheid van het woongebied, de aanwezigheid van levensbehoeften, het klimaat,
maar ook de mate waarin de woonplaats was blootgesteld aan de invloed van andere
culturen.138

4.4 Caesars memory sanctions
In het voorgaande bespraken we op welke wijze Caesar bij de vorming van herinneringen aan de Gallische Oorlog beïnvloed kan zijn door zijn directe sociale omgeving.
Een vraag die daar onmiddellijk uit voortvloeit is op welke manier Caesar heeft gepoogd om zowel tijdens als na afloop van de Gallische Oorlog het collectieve geheugen
van de Romeinse samenleving te beïnvloeden. Welke media heeft Caesar aangegrepen
om de dreiging van barbaren, maar daarnaast en vooral ook zijn eigen militaire reputatie, te accentueren in een poging te komen tot een vorm van mnemonische onsterfelijkheid?
4.4.1 De constructie van Caesars Gallisch-Germaanse herinnering
In het bovenstaande werd Caesars De bello Gallico reeds meermaals omschreven als een
monumentum litteratum waarmee Caesar tegenwicht hoopte te bieden aan de vele monumenten, inscripties en literaire werken die herinnerden aan de overwinningen van
zijn medestrever Pompeius (zie paragraaf 5.1).139 In dit werk ontpopt Caesar zich van
een tweede Marius – een onverzettelijke veldheer die de dreiging van migrerende
noordelijke barbaren een halt weet toe te roepen – tot een tweede Pompeius, die vechtend aan de randen van de wereld grenzen overschrijdt (de Rijn, de oceaan) en nieuwe
werelden betreedt, bedekt met donkere wouden en vol onbekende diersoorten,
waarna hij het Rijk aanzienlijk weet uit te breiden.140
De nodige generaals uit de late Republiek waren Caesar reeds voorafgegaan met de
publicatie van geschriften die ten doel hadden hun militaire prestaties te vereeuwigen,
hetzij in de vorm van commentarii, hetzij als autobiografie.141 Hoewel we van Marius
Dihle 1962, 205-232; Vasaly 1993, 146-147. Zie bijv. Diodorus Siculus 1.8.1-10; 1.43.1; 2.38.2; 3.10.6;
3.15.7; 3.19.2; 3.49.5. Ook Diodorus spreekt daarnaast over de invloed van het klimaat op de mentale en
fysieke gesteldheid van de mens: 3.36.1; 2.48.8; 3.34.8; 5.19.3.
139 Voor Caesars De bello Gallico als een herinneringsplaats zie Jehne 2006, 234-241.
140 Osgood 2009, 351. Brunt (1978, 178-183) beschouwt de De bello Gallico in eerste instantie als een “document of Roman imperialism (178).”
141 Bijv. M. Aemilius Scaurus’ De vita sua, Q. Lutatius Catulus’ Liber de consulatu et de rebus gestis suis, en
de memoires van Sulla. Voor de traditie van commentarii en autobiografieën zie Bömer 1953, 227-229;
Hall 1998, 15; Riggsby 2006, 136-137; Flower 2014, 27-40. Voor de overgeleverde fragmenten van de
werken van Scaurus, Catulus en Sulla zie vooral Scholz/Walter 2013. Voor het genre van de Romeinse
autobiografie zie Smith/Powell, eds. 2009.
138
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hooguit kunnen vaststellen dat er door tijdgenoten over hem is geschreven – zo zou de
dichter Archias een lofdicht over de Cimbrische oorlog hebben geschreven dat volgens
Cicero de persoonlijke goedkeuring van de generaal kon wegdragen142 – weten we van
Lutatius Catulus en Sulla dat zij getracht hebben om in de periode na de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones het Romeinse collectieve geheugen te beïnvloeden met
de uitgave van hun persoonlijke memoires (zie Hoofdstuk I 5.3 en 5.4).
Met de uitgave van de Commentarii de bello Gallico legde Caesar niet alleen zijn eigen
herinneringen vast, maar stond hij bovenal aan de basis van de indirecte herinneringen
van al diegenen die door het lezen ervan kennis hadden kunnen nemen van de oorlogen tegen de noordelijke barbaren, de verschillende Gallische en Germaanse stammen,
hun leiders, hun vechtwijze, hun manier van leven en het land dat zij bewoonden,
zonder dat zij zelf ooit het front in Gallië of Germanië hadden bezocht.143 Zoals we in
Hoofdstuk I 4.2.3 zagen valt niet uit te sluiten dat Caesars oorlogscommentaren, die
later werden samengevoegd tot de De bello Gallico, jaarlijks door politieke geestverwanten van Caesar in Rome werden voorgelezen, waardoor niet alleen een aanzienlijk
deel van de senatoren, maar ook delen van het Romeinse volk met zekere regelmaat
geïnformeerd werden over de stand van zaken in Gallië. Derhalve lijken Caesars commentarii een niet te onderschatten medium te zijn geweest voor de verdere verspreiding van het vanaf de tijd van Marius geconstrueerde imago van de noordelijke barbaren.
De drie dankfeesten (supplicationes) die de senaat op basis van Caesars berichtgeving tot driemaal toe had georganiseerd en die een gezamenlijke duur hadden van
maar liefst vijftig dagen kunnen evenmin ongemerkt aan de bevolking van Rome voorbij zijn gegaan.144 Gedurende dergelijke dankfeesten, die doorgaans werden gehouden
als dankzegging voor het bezweren van een extern gevaar zoals de overwinning van
een vijand (gratulatio), trokken Romeinse mannen vergezeld van hun vrouw en kinderen langs de tempels van de stad, getooid met kransen en lauriertakken, en werden
er wijn- en wierookoffers gebracht aan de goden.145 Hoewel het grootste deel van het
Romeinse volk tijdens deze festiviteiten waarschijnlijk een passieve rol vervulde als
toeschouwer sluit dit niet uit dat ook in huiselijke kring of binnen kleinere, lokale gemeenschappen op deze dagen werd geofferd en gebeden.146 In ieder geval moeten veel
Romeinse burgers geweten hebben wat de bijzondere aanleiding tot het houden van
supplicationes was; in het geval van Caesars dankfeesten zal dat niet anders zijn geweest. Bij zijn terugkeer uit Gallië in 50 v.C. bezocht Caesar voor het eerst sinds de
oorlog persoonlijk diverse vrije steden en kolonies in Noord-Italië, alwaar hij, afgaande op het verslag van Hirtius, met veel sympathie en eer werd onthaald.147 Hirtius
beschrijft deze bezoeken als luisterrijke gebeurtenissen die een grote impact op het

Cicero, Pro Archia 9.19.
Jehne 2006, 235. Zie ook Vasaly 1993, 151.
144 Caesar, De bello Gallico 2.35.4 (vijftien dagen); 4.38.5 (twintig dagen); 7.90.8 (twintig dagen); Vasaly
1993, 151. Tevens Cicero, De provinciis consularibus 10.25; 11.26; Plutarchus, Caesar 21.1-2; Weinstock
1971, 62-64.
145 Halkin 1953; Freyburger 1977, 283-315; 1988, 501-525; Siebert 2001, 1116; Scheid 2003, 109. Voor de
rol van vrouwen tijdens supplicationes zie bijv. Livius 25.12.15.
146 Voor de (passieve) rol van de bevolking tijdens religieuze feesten zie Scheid 2003, 109.
147 Caesar, De bello Gallico (Hirtius) 8.52.1.
142
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collectieve geheugen zullen hebben gehad: bij al deze gelegenheden liep de hele bevolking (omnis multitudo) uit om de succesvolle generaal te bewonderen, telkens in een
decor van rijk versierde poorten, straten en plaatsen (ad ornatum portarum, itinerum,
locorum) en pleinen en tempels vol eetbanken (tricliniis stratis fora templaque occupabantur).148
Evenals zijn oom Marius heeft Caesar voor de creatie van zijn memoria gebruik gemaakt van aanvullende memory sanctions, om zo de herinneringen aan zijn militaire
daden te conserveren, zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk nog zullen zien. De
noodzaak hiertoe werd versterkt doordat Caesars jarenlange strijd tegen de Galliërs
zich had afgespeeld in verafgelegen delen van Europa die weliswaar bewoond werden
door barbaarse volkeren, maar die in tegenstelling tot de Cimbri en Teutones geen
directe bedreiging voor Rome hadden gevormd – ondanks Caesars pogingen om de
senaat en het volk van Rome anders te doen geloven. In de politieke consternatie die
uitbrak na Caesars terugkeer uit Gallië en de burgeroorlog tegen Pompeius die daarvan het gevolg was dreigde Caesars militaire prestaties naar de achtergrond te worden
gedrukt – en dat was waarschijnlijk het laatste wat de generaal Caesar wenselijk
achtte.149
Tegenover de literaire bewieroking door andere, hem gunstig gezinde schrijvers,
zal Caesar derhalve niet onwelwillend hebben gestaan. Als we Cicero mogen geloven
zou Caesar met het schrijven van zijn commentarii zelfs beoogd hebben “…anderen te
voorzien van materiaal om geschiedenis te schrijven.”150 Deze woorden impliceren dat
Caesar zich reeds in een vroeg stadium bewust is geweest van de noodzaak om zijn
eigen memoria te construeren.
Zowel Cicero als Aulus Hirtius, Caesars adjudant die de De bello Gallico uiteindelijk
voltooide, beweren dat geen enkele geschiedschrijver zich aan de historie van de Gallische Oorlog zou hebben gewaagd, onder de indruk als zij waren door de grote waardering die Caesars commentarii in brede kring genoten.151 Toch zijn er wel degelijk antieke auteurs geweest die op zijn minst bepaalde episodes uit de Gallische Oorlog als
thematiek hebben gekozen, om hiermee het door Caesar in zijn commentarii opgeworpen beeld verder te complementeren dan wel te perfectioneren.152 Te denken valt aan
Cicero, waarvan we weten dat hij gewerkt heeft aan een gedicht dat Caesars invasie
van Brittannië als thema zou hebben gehad, gebaseerd op de ooggetuigenverslagen
van zijn broer Quintus.153 Lucius Aurunculeius Cotta, één van Caesars officieren in
Gallië die in de winter van 54/53 v.C. sneuvelde in de strijd tegen de Eburones, vervaardigde een werk over de Romeinse staatsinstellingen waarin hij, getuige een korte

Idem 8.51.2-3.
Jehne 2006, 236.
150 Cicero, Brutus 75.262 met Dorey 1966, 66-67 voor discussie. Zie ook de praefatio van het achtste boek
van De bello Gallico (5), waar Hirtius opmerkt dat de uitgave Caesars commentarii “tot doel (had) dat het
geschiedschrijvers niet zou ontbreken aan kennis over zulke grote zaken.”
151 Cicero, Brutus 75.262; Caesar [Hirtius], De bello Gallico 8, praefatio 5-6.
152 Mayer 1998, 269.
153 Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 2.14.2; 2.16.3-4; 3.7.6; Braund 1996a, 10-11; 45; Byrne 1998, 129137; White 2003, 71 en tevens Kruschwitz (2014, 275-305), die bewijs aandraagt voor een fabula praetexta
die Quintus Cicero over de zelfde materie zou hebben geschreven. Courtney (FLP 149) betwijfelt of
Cicero’s gedicht ooit gepubliceerd is.
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verwijzing bij Athenaeus, tevens heeft geschreven over Caesars invasie van Brittannië.154 Het poëtische werk van de dichter P. Varro Terentius Atacinus (geboren circa
82 v.C. in Narbo) omvatte een epos van twee boeken, getiteld Bellum Sequanicum, dat
was gewijd aan Caesars strijd tegen Ariovistus. In zijn Chorographia, een geografisch
leerdicht waarin Varro Atacinus onder andere het continent Europa heeft beschreven,
heeft deze dichter mogelijk ook gerefereerd aan de oorlogen van Caesar tegen de Galliërs en de Germanen.155 Geografische werken als dat van Varro Atacinus en enkele
andere auteurs uit dezelfde periode zijn wel beschouwd als een respons op de Romeinse veroveringen van Caesar en Pompeius.156
Caesars intieme vriend C. Oppius moet een verslag over Caesars leven hebben geschreven en ook Cornelius Gallus (geboren 69 v.C.) heeft zich lovend uitgelaten over
Caesar en diens triomfen, zo valt op te maken uit in een in 1979 in Qaşr Ibrîm (Egypte)
ontdekte elegie.157 M. Furius Bibaculus, een dichter afkomstig uit Gallia Narbonensis
(geboren circa 103 v.C.), heeft een historisch episch werk op zijn naam staan getiteld
Pragmatia Belli Gallici of Annales Belli Gallici, waarvan verschillende fragmenten bewaard zijn gebleven.158 Hoewel Tacitus weet te melden dat Bibaculus zich in andere
verzen geregeld in spottende zin heeft uitgelaten over Caesar (en later Augustus) – die
dat beiden overigens lieten voor wat het was – hoeft dat niet te betekenen dat deze
auteur geen Caesar welgezind werk kan hebben gecomponeerd.159
Ook Q. Cornificius, G. Helvius Cinna, G. Licinius Macer Calvus, Cornelius Balbus
en C. Asinius Pollio worden genoemd als auteurs die op enig moment aan Caesar waren gelieerd, hoewel het beeld dat de laatste van de Gallische Oorlog moet hebben
geschetst wat evenwichtiger lijkt te zijn geweest dan dat van de andere voornoemde
auteurs.160 Hetzelfde kan mogelijk gezegd worden van de auteur Tanusius Geminus
Athenaeus 6.273B; Braund 1996a, 45.
FLP 235-253; 238, nr. 1-2 (Bellum Sequanicum); 247-253, nr. 18-23 (Chorographia) = FRP 165-214; 165166, nr. 106-107 (Bellum Sequanicum); 166-170, nr. 109-119 (Chorographia). Zie tevens Horatius, Sermones
1.10.46; Porphyrius, Commentum in Horatum Flaccum 1.1; Hieronymus, Chronicon 1930.7, p. 235 (ed.
Fotheringham); Conte 1994, 141; Schmidt 2002, 1144-1145.
156 Wiseman 1992, 34. Zie tevens Rawson 1985, 251; 259-266; vrgl. Diodorus Siculus 3.38.3.
157 Anderson/Parsons/Nisbet 1979, 125-155, voor tekst en commentaar 140-148. Zie tevens FLP 263-270,
nr. 2 = FRP 219-252, nr. 145. Een aan Caesar gewijde passage (col. i, 2-5) luidt: “Mijn lot zal zoet zijn,
Caesar, want u bent het belangrijkste deel van de Romeinse geschiedenis, en wanneer ik lees over de
tempels der goden, rijker na uw terugkeer, behangen met uw trofeeën (Fata mihi, Caesar, tum erunt mea
dulcia, quom tu / maxima Romanae pars eri<s> historiae / postque tuum reditum multorum templa deorum / fixa
legam spolieis deivitiora tueis).” Zie voor Gallus verder Conte 1994, 324-325; Stroh 1997, 192-193.
158 Toher 2009, 225. Voor Oppius zie HRR II 46-49; Townend 1987, 325-342, en verder o.a. Plinius, Naturalis historia 11.104; Plutarchus, Pompeius 10.4; Caesar 17.7; Suetonius, Caesar 53; 56.1; Leigh 2007, 484;
Stadter 2007, 530; Paterson 2009, 127; 133; 138-39; Pelling 2009a, 252; Pelling, ed. 2011, 49-50; voor Bibaculus FLP 195-200, voor fragmenten van de Annales Belli Gallici nr. 7-16 = FRP 118-145, m.n. 119-121, nr.
72-81; Kruschwitz 2010, 285-305. Zie voor Bibaculus verder Horatius, Sermones 1.10.36-37 (met Pseudacronis scholia in Horatium vetustiora II p. 110, [ed. Keller]; Porphyrius, Commentum in Horatum Flaccum,
ad locos); Plinius, Naturalis historia, 1, praefatio 24; Quintilianus, Institutio oratoria 10.1.96; Suetonius, De
grammatibus et rhetoribus 4.2; Hiëronymus, Chronicon 1910, 19-20, p. 230 (ed. Fotheringham); Macrobius,
Saturnalia 6.1.31-34.10; Conte 1994, 141; Richmond 1998, 714; Leigh 2007, 484-485.
159 Tacitus, Annales 4.34.5. Vrgl. Leigh 2007, 484: “For an aspiring young poet, fresh out of the province
of Narbo (modern Provence), there can have been few better ways to advancement than to hymn the
conqueror of his neighbors.”
160 Mayer 1998, 269; voor Balbus zie Suetonius, Caesar 81.2 met Syme 1956, 71-72; 139; 159; Weinstock
1971, 343. Voor Pollio zie Pelling 1984, 88-99; Osgood 2009, 352.
154
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(eerste eeuw v.C.), die in zijn geschiedwerk Cato’s poging om Caesar uit te leveren aan
de Germanen (zie paragraaf 5.2) moet hebben benadrukt – zo lezen we althans bij
Plutarchus – wat mogelijk een meer kritische houding jegens Caesar verraadt, hoewel
er te weinig van Tanusius’ werk bekend is om daar met zekerheid iets over te zeggen.161 Van de mimograaf Decimus Laberius (106-43 v.C.) tenslotte weten we dat hij
tijdens Caesars overwinningsfeesten in 46 v.C. op uitnodiging van Caesar zelf met een
stuk deelnam aan een wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door Publilius Syrus.
Desondanks werd Laberius achteraf beloond door Caesar, wat slechts kan betekenen
dat deze tevreden was met de inhoud van diens bijdrage.162
Vanwege hun beperkte reikwijdte waren literaire werken alleen natuurlijk niet voldoende om de publieke opinie blijvend te beïnvloeden en zijn politieke tegenstanders
in Rome de wind uit de zeilen te nemen.163 De triomftochten die Caesar na een oponthoud van enkele jaren in 46 v.C. te beurt vielen voor zijn overwinningen in Gallië en
elders moeten evenals die van Marius in 101 v.C. een belangrijk en invloedrijk medium
zijn geweest om een groot deel van de Romeinse bevolking op de hoogte te brengen
van wat hij aan de randen van het rijk gepresteerd had. Reeds in 50 v.C. had Caesar
een brief aan de senaat geschreven waarin hij zijn daden had opgesomd die hij voor
de res publica had verricht, waaruit we kunnen afleiden dat er Caesar veel aan gelegen
was zijn prestaties bij zijn tijdgenoten in te wrijven.164 Plutarchus vermeldt als enige
dat Caesar voorafgaand aan de triomftocht een pochende redevoering voor het volk
had gehouden, waarin hij de nadruk zou hebben gelegd op de enorme hoeveelheid
land die hij aan het rijk had toegevoegd en op de jaarlijkse inkomsten die daaruit konden worden gegenereerd: tweehonderdduizend Attische schepels graan en drie miljoen liter olijfolie.165 Andere bronnen memoreren het opvallend grote aantal veldslagen dat Caesar had geleverd en het aantal krijgsgevangenen dat hij daarbij had gemaakt, wat kennelijk de manier was waarop de Romeinen militaire successen maten.
We kunnen ervan uitgaan dat dit soort gegevens ook werden getoond tijdens Caesars
triomftochten.166
Zoals in Hoofdstuk I 4.2.5 werd betoogd hadden visuele spektakelstukken als triomftochten met hun hoge amusementswaarde waarschijnlijk een grotere inwerking
op het Romeinse collectieve geheugen dan de literatuur die naar aanleiding van krijgsprestaties het licht zag. De triomftocht naar aanleiding van de Gallische Oorlog was
Plutarchus, Caesar 22.3 met Pelling, ed. 2011, 252; HRR II 49-51. Voor Tanusius Geminus zie Seneca,
Epistulae morales ad Lucilium 93.11; Suetonius, Caesar 9.2; Kierdorf 2002, 12; Osgood 2009, 352.
162 Cicero, Epistulae ad familiaris 12.18.2; vrgl. Macrobius, Saturnalia 2.7.2-19. Zie tevens Schmidt 1999,
1030-1031; Sumi 2005, 63; Wiseman 2015, 92. Voor Laberius’ soms politiek getinte thematiek zie Seneca,
Controversiae 7.3.9; voor de fragmenten Panayotakis, ed. 2010.
163 Jehne 2006, 238.
164 Caesar, De bello civili 1.1; Appianus, De bello civili 2.5.32; Cassius Dio 41.1.1; Osgood 2009, 350.
165 Plutarchus, Caesar 55.1 met Pelling, ed. 2011, 409-410.
166 Meier 1995, 443; Osgood 2009, 332. Plinius (Naturalis historia 7.92) schrijft bijv.: “Hij (d.i. Caesar) leverde tweeënvijftig veldslagen, waarmee hij als enige Marcus Marcellus voorbijstreefde die er negenendertig leverde. Afgezien van zijn overwinningen in de burgeroorlogen vonden door zijn toedoen
1.192.000 mensen in gevechten de dood.” Velleius Paterculus (2.47.1) noemt het aantal van 400.000 doden, “en een nog groter aantal (is) gevangengenomen.” Plutarchus (Caesar 15.3) en Appianus (Celtica
4.1.2) vermelden een miljoen krijgsgevangenen. Caesar zelf vermeldt alleen al 53.000 Aduatuci die bestemd waren voor de slavenmarkt (De bello Gallico 2.33.7). Andere gelegenheden waarbij krijgsgevangenen werden gemaakt noemt Caesar in De bello Gallico 3.16.4; 6.3.2; 6.6.1; 7.11.8; 7.89.5.
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naar het oordeel van Suetonius de eerste en meest schitterendste (primum et excellentissimum) van de in het totaal vier triomftochten die Caesar tussen 20 september en 1
oktober 46 v.C. hield (de drie andere memoreerden overwinningen in Egypte, Pontus
en Africa).167 Cassius Dio laat weten dat “het grootste deel (van de triomftochten) de
toeschouwers in vervoering bracht (
)” – met uitzondering
van de momenten waarop Arsinoë van Egypte, de gevangengenomen zuster van Cleopatra, en een stoet lictoren en de triomfsymbolen geroofd van de Romeinse burgers
die waren gevallen in Africa werden langsgevoerd.168 Gedurende de periode dat de
triomftochten en de vieringen daaromheen werden gehouden moet het in Rome een
drukte van belang zijn geweest. Suetonius deelt mede dat veel vreemdelingen moesten
worden ondergebracht in tenten in de straten of langs de wegen en dat de drukte bij
tijd en wijle zo groot was dat menig bezoeker werd doodgedrukt in de mensenmassa,
waaronder twee senatoren.169 Qua duur, rijkdom en verscheidenheid overtroffen Caesars vier triomftochten die van Pompeius, die weliswaar over veertien volkeren en de
piraten had gezegevierd, maar die desondanks maar een enkele triomftocht had gehouden.170
Hoewel het accent in Caesars Gallische triomftocht vooral was gelegen op de onderwerping van de Gallische volkeren – één van de meest in het oog springende triomfstukken was de overwonnen leider van het Gallische verzet Vercingetorix, die zes
jaar lang in Rome gevangen was gehouden en direct na afloop van de triomfocht ter
dood werd gebracht171 – zullen ook zijn verrichtingen in Germanië een thema zijn geweest dat niet onaangeroerd zal zijn gelaten.172 Afgaande op Florus moet Caesars oversteek over de Rijn – evenals de rivier de Rhône en de beteugelde oceaan, de laatste
meegevoerd in goud – nadrukkelijk onder de aandacht van het publiek zijn gebracht.
Niet ondenkbaar is dat de Rijn hierbij als geketende personificaties (captiva flumina) is
meegevoerd.173 Ook spreken antieke teksten over meegevoerde borden waarop opsommingen van de belangrijkste krijgsverrichtingen en schilderingen (tabula picta) van
memorabele scènes uit de gevoerde oorlogen waren aangebracht. Beard en Östenberg
hebben daarover recentelijk gesuggereerd dat er ook sprake kan zijn geweest van driedimensionale voorstellingen, die beter zichtbaar moeten zijn geweest voor het publiek
dan geschilderde tweedimensionale voorstellingen.174 Velleius Paterculus laat weten
Suetonius, Caesar 37.1.
Cassius Dio 43.19.2.
169 Suetonius, Caesar 39.4.
170 Weinstock 1971, 76; Sumi 2005, 58. Voor triomftochten en hun invloed op de vorming van individuele
herinneringen zie Favro 2014, 85-101; Hölscher 2006a, 41-47; Rutledge 2012, 124-125.
171 Cassius Dio 43.19.4.
172 Zie voor Caesars triomftochten CIL 12 322; Cicero, Philippicae 14.8.23; Velleius Paterculus 2.56.1-2;
Plutarchus, Caesar 55.1-2; Suetonius, Caesar 37.1-39.4; 49.4; 51; Florus 2.13.88; Appianus, De bello civili
2.15.101-102; Cassius Dio 43.19.1-21.4; Gelzer 1960, 263-266; Weinstock 1971, 76-79; Meier 1995, 442-445;
Beard 2006, 102-104; 145; 154; 234; 239-240; Goldsworthy 2006, 468-471; Canfora 2007, 229-230; Billows
2009, 233; 246; Östenberg 2009, passim; Dahlheim 2011, 206-207; Pelling, ed. 2011, 411.
173
Florus 2.13.88; Sumi 2005, 59. Voor voorstellingen van rivieren in triomftochten zie Vergilius, Aeneis
8.711-729; Horatius, Carmina 2.9.20; Propertius, Elegiae 2,1.32; Östenberg 2009, 215-218; 230-245 (voor de
Rijn bij Caesar 233-234; voor flumina captiva 241-245). Vrgl. Lucanus (Pharsalia 3.76.77), die spreekt over
de geboeide Rijn en oceaan (vincula Rheno Oceanoque daret).
174 Beard 2006, 154; Östenberg 2009, 248-251. Zie ook Appianus (De bello civili 2.15.101), die spreekt over
“beelden en veelkleurige schilderijen (
) in Caesars triomftocht. Voor schilderijen en/of maquettes in triomftochten zie verder Ovidius, Ars amatoria 1.222-228; Holliday 1997, 130167
168
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dat de Gallici apparatus, volgens Künzl op te vatten als de borden met teksten (fercula)
en de lijsten van de schilderingen die werden meegevoerd tijdens de Gallische triomftocht, uit lokaal citrushout waren vervaardigd (ex citro), zoals ook in de andere triomftochten lokale materialen werden getoond als demonstratie van de rijkdom van de
overwonnen streken.175 De grote sommen geld die Caesar liet meevoeren en die volgens Appianus onmiddellijk na afloop van de triomftochten werden verdeeld onder
de soldaten en de gewone bevolking zullen daarbovenop bijgedragen hebben aan de
mnemonische verankering van dit visueel toch al indrukwekkende spektakelstuk.176
Ook bij de talrijke festiviteiten, voorstellingen (waaronder toneelvoorstellingen,
gladiatorengevechten en zeeslagen), sportwedstrijden en publieke banketten (waarbij
het volk volgens Plutarchus aanlag op tweeëntwintig duizend ligbanken) die plaatsvonden in de nasleep van de vier triomftochten – en die waarschijnlijk niet toevallig
samenvielen met de inwijding van Caesars forum – werd flink uitgepakt.177 Hoewel
het Forum Iulium (ook wel Forum Caesaris) voor zover wij kunnen nagaan geen expliciete verwijzingen bevatte naar de oorlogen tegen de Galliërs en de Germanen (behoudens een kuras gezet met parels uit Brittannië, aldus Plinius178) is het niet uitgesloten dat het moment waarop de bouwwerkzaamheden van dit monument startten –
Cicero vertelt in een brief aan zijn vriend Atticus dat hij tezamen met Oppius in 54
v.C., dus midden tijdens de Gallische Oorlogen, van Caesar de opdracht kreeg om in
diens naam grond te verwerven voor de bouw van een nieuw forum179 – voor degenen
in Rome die Caesars militaire operaties in Gallië volgden wel degelijk een relatie suggereerde tussen de bouw van dit forum en de strijd tegen de noordelijke barbaren.
Suetonius weet na circa honderdvijfenzeventig jaar nog te melden dat Caesar van “de
opbrengst van zijn oorlogsbuit een forum (begon) aan te leggen (forum de manubiis incohavit).”180 Aan te nemen valt dat deze informatie ook in het Rome ten tijde van Caesar

147; 2002, 80-83; Hölscher 2004, 38-39; 2006a, 37-38; Lusnia 2006, 285-286; Riggsby 2006, 198-202; Flower
2009, 73; Östenberg 2009, 189-261.
175 Velleius Paterculus 2.56.2 met Künzl 1988, 79; Östenberg 2009, 91-127; 184-188.
176 Appianus, De bello civile 2.15.102. Zie hiervoor tevens Plutarchus, Caesar 55.4; Suetonius, Caesar 38.1;
Cassius Dio 43.21.3; vrgl. Velleius Paterculus 2.56.2. Zie voor munten en baar geld in Romeinse triomftochten Östenberg 2009, 58-79.
177 Plutarchus, Caesar 55.2. Zie tevens Velleius Paterculus 2.56.1; Suetonius, Caesar 39.1-4; Appianus, De
bello civile 2.15.102; Cassius Dio 43.21.4; Macrobius, Saturnalia 2.7.2-9; Gelzer 1960, 265-266; Meier 1995,
444-445; Sumi 2005, 57-69; Beard 2006, 259-260. Voor de datum van de inwijding zie CIL I2 215; 219; 240;
322-323; 330 Inscr. It. XIII 2.514; Cassius Dio 43.22.2.
178 Plinius, Naturalis historia 9.116.
179 Cicero, Epistulae ad Atticum 4.16.7-8; Wiseman 1992, 35; White 2003, 72; Osgood 2009, 343; Ramsey
2009, 45.
180 Suetonius, Caesar 26.2. Elders in deze biografie (54.2) stelt Suetonius dat Caesar als gevolg van de
plunderingen “een overvloed aan goud kreeg. Hij bracht het in Italië en in de provincies op de markt
voor drieduizend sestertiën per pond.” Zie ook Plinius, Naturalis historia 36.103; Suetonius, Caesar 26.2.
Zie voor het Forum Iulium verder o.a. Res Gestae Divi Augusti 20.3; Appianus, De bello civili 2.15.102;
3.4.28; Cassius Dio 43.22.1-2; 45.6.4; 51.22.3; Platner/Ashby 1928, 225-227; Anderson 1984, 39-63; Richardson 1992, 165-167; Ulrich 1993, 49-80; Kolb 1995, 264; 266-269; Stamper 2005, 92-102; Coarelli 2014,
103-108; Rutledge 2012, 226-236; Stevenson 2015, 97; Morselli, in LTUR II 299-306. Voor de Tempel van
Venus Genetrix zie Vitruvius, De architectura 3.3.2; Ovidius, Ars amatoria 1.81; Stamper 2005, 93-95. Voor
de door Caesar in de tempel gewijde kunstwerken zie Plinius, Naturalis historia 7.126; 9.116; 35.26;
35.136; 37.11; Appianus, De bello civili 2.15.102; Cassius Dio 51.22.3.
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in grotere kring bekend was en er een mnemonische link bestond tussen Caesars forum en de oorlogen in Gallië. Waarschijnlijk is dat andere bouwprojecten van Caesar
– buiten zijn forum realiseerde hij in Rome gebouwen als de Saepta Iulia en de Basilica
Iulia – eveneens voor een aanzienlijk deel zijn gefinancierd uit zijn Gallische oorlogsbuit.181 Plutarchus tekent bovendien op dat Caesar “de rijkdom van Gallië” ruimhartig
had gedeeld met anderen, waaronder Lucius Aemilius Lepidus Paullus, de consul van
50 v.C., die vijftienhonderd talenten van de generaal zou hebben ontvangen voor de
reconstructie van de Basilica Aemilia.182 Hoewel Paullus met de bouw van de Basilica
Aemilia natuurlijk vooral de herinnering aan het roemruchte geslacht van de Aemilii
wenste te memoreren werd het gebouw door Caesars gift mogelijk eveneens geassocieerd met Caesar en diens militaire verrichtingen in het noorden.
Ook al ontbreken zoals gezegd specifieke verwijzingen naar de door Caesar gevoerde oorlogen, door het samenvallen van de triomftocht met de opening van het
Forum Iulium is het mogelijk dat er in de herinnering van de Romeinse bevolking wel
degelijk een mnemonische connectie werd gesmeed tussen het nieuwe complex en
Caesars militaire overwinningen. Caesar heeft daar mogelijk zelf aan bijgedragen door
op de laatste dag van de serie triomftochten zijn nieuwe forum te bezoeken, volgens
Cassius Dio “op slippers en getooid met een slinger van allerhande bloemen.” Hierbij
zou hij zijn vergezeld door een groot deel van de bevolking, dat hem daarna naar zijn
huis escorteerde, “met olifanten als toortsdragers” – een schouwspel dat naar we mogen verwachten een zekere indruk op de toeschouwers zal hebben achtergelaten.183
Zoals we in de inleiding (1.1) zagen vormt de ruimte (l’espace, hier het Forum Iulii) die
gekoppeld is aan een bepaalde gebeurtenis (in dit geval de triomftocht ter herinnering
aan Caesars overwinningen) volgens Halbwachs een belangrijk kader voor de constructie van een collectieve herinnering en kunnen voorwerpen (bijvoorbeeld de olifanten, de fakkels) dienen als ankerplaatsen voor het geheugen.184 Er mag zelfs een
directe associatie vermoed worden tussen de olifanten en Caesars overwinning op de
Galliërs op basis van een denarius die reeds in 54 v.C. of iets later werd geslagen,
waarop een olifant is te zien die een object vertrapt dat wel is geïnterpreteerd als een
carnyx, een Gallische oorlogstrompet. In de Romeinse overwinningsiconografie staat
de carnyx regelmatig symbool voor de Galliërs of andere noordelijke barbaren. Caesars
eigen naam in het onderste register van de munt, gekoppeld aan de toenemende rol
van olifanten als overwinningssymbolen vanaf circa 120 v.C., suggereert dat de olifant
symbool staat voor Caesars heerschappij die zijn (Gallische) vijanden onderwerpt (Afbeelding II 4).185

Vrgl. Billows 2009, 177: “Through these vast and expensive building projects – the purchase of land
for the Forum Julium alone reportedly cost over 100,000,000 sesterces – the booty of Gaul flowed into
Rome to enrich Rome’s citizens and the Roman economy, and of course to enhance Caesar’s status and
popularity.”
182 Plutarchus, Caesar 29.3; Favro 1996, 37.
183 Cassius Dio 43.22.1. Voor dieren in Romeinse triomftochten zie Östenberg 2009, 168-184.
184 Ook Sumi (2005, 73) koppelt de conservering van herinneringen aan Caesars daden expliciet aan de
festivals en ceremonies waaraan zijn wapenfeiten verbonden waren.
185 RRC I 443.1; Albert 2003, 172, nr. 1373. Zie tevens Albrethsen 1987, 105-106 met fig. 8; Künzl 1988, 122
met 126, afb. 85b; Östenberg 2009, 181-182 met fig. 20. Voor het gebruik van de carnyx bij de Galliërs zie
Polybius 2.29.5-6 met Goldsworthy 1996, 195.
181
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In het midden van het plein, voor de Tempel van Venus Genetrix, trok waarschijnlijk in latere jaren een equus Caesaris de aandacht van het publiek, een beeld van Caesars favoriete paard, waarvan de voorhoeven naar verluidt sterke gelijkenis vertoonden met menselijke voeten.186 Volgens de dichter Statius (circa 40-96 n.C.) betrof het
echter een ruiterstandbeeld van Caesar – of liever gezegd een beeld van Alexander de
Grote waarvan het hoofd was vervangen door dat van Caesar.187 Hoewel Caesar naar
aanleiding van zijn verrichtingen in Gallië en Germanië geen erestandbeelden lijkt te
hebben ontvangen188 riep dit beeld duidelijke associaties op met de grote Macedonische veroveraar die, evenals Caesar in Gallië en Germanië, de randen van de bewoonde wereld had bezocht.189 Elders, wellicht voor de Tempel van Divus Iulius op
het Forum, bevond zich tevens een statua loricata van Caesar.190 Ook met dit beeld lijkt
de oprichter ervan de nadruk te hebben willen leggen op Caesar in zijn hoedanigheid
van legeraanvoerder. Volgens enkele antieke getuigenissen speelde het standbeeld een
belangrijke rol in het openbare leven van Rome, als ontmoetingspunt en als verzamelpunt voor openbare aankondigingen.191
Een terracotta reliëf, gevonden in de Via Cassia nabij Rome en thans in het Museo
Nazionale Romano al Palazzo Massimo waarop een geharnaste figuur wordt getoond
met een speer in zijn hand en een globe aan zijn voet, wordt wel beschouwd als een
representatie van een standbeeld van Caesar (Afbeelding II 5). Rechts ervan staat een
tropaeum, samengesteld uit een gehoornde helm en zeshoekige schilden – zeer waarschijnlijk van Gallische herkomst. Fuhrmann ziet in links en rechts afgebeelde bouwkranen tevens verwijzingen naar ingenieurswerkzaamheden gedurende Caesars veldtochten, waaronder het bouwen van bruggen en de aanleg van verdedigingswerken.
Wanneer deze aanname juist is bevat dit reliëf een sterke mnemonische koppeling met
Caesars oorlogen in het noorden.192
De combinatie van de inwijding van het forum, tezamen met de hierboven genoemde feestelijkheden en de triomftochten in het najaar van 46 v.C. zal zoals gezegd
een diepe indruk hebben gemaakt op de inwoners van Rome en de vele bezoekers van
buiten de stad – en derhalve hebben bijgedragen aan de conservering van Caesars memoria in het Romeinse collectieve geheugen. Dat laatste kan waarschijnlijk eveneens
Plinius, Naturalis hisoria 8.155 en tevens Velleius Paterculus 2.61.3; Suetonius, Caesar 61; Weinstock
1971, 85-87; Kolb 1995, 267; Zanker 2009, 291. Voor standbeelden en portretten van Caesar zie o.a. Cassius Dio 43.45.3-4; Zanker 2009, 288-314.
187 Statius, Silvae 1.1.84-85 met Bergemann 1990, 160 L22; Zanker 2009, 291-292. De laatste houdt tevens
de mogelijkheid open dat de beelden naast elkaar hebben bestaan.
188 Weinstock 1971, 41. Volgens Cassius Dio (42.19.3) werden er na de Slag bij Pharsalus wel enkele
beelden voor Caesar opgericht.
189 Zanker 2009, 292: “Accordingly, Caesar represents himself, in the statues erected in his new Forum,
as a great commander and a great conqueror...” Zie voor representaties van Caesar de Veroveraar tevens
Cassius Dio 43.14.6; 43.21.2; Weinstock 1971, 40-54.
190 Plinius, Naturalis historia 34.18.
191 Zanker (2009, 291) heeft recentelijk gewezen op de zeldzaamheid van gepantserde beelden binnen
het pomerium van Rome, wellicht een uitvloeisel van de antieke gewoonte om legeraanvoerders met
volle wapenuitrusting de toegang tot de stad te ontzeggen. Voor de statua loricata als een centraal ontmoetingspunt zie Plinius, Epistulae 8.6.13.
192 Zie voor dit reliëf en de discussie over het verloren beeld van Caesar Weinstock 1971, 40-53;
Sehlmeyer 1999, 225-227; Heitz 2009a, 188-189; Pollini 2012, 144. Voor de bouwwerkzaamheden en andere interpretaties van het reliëf zie Fuhrmann 1949, 23-65.
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gezegd worden van het muntprogramma van Caesar, dat bij een bespreking van Caesars memory sanctions derhalve evenmin onvermeld mag blijven. In de inleiding (2.2.1)
werd reeds geconstateerd dat munten beschouwd kunnen worden als kleinschalige
monumenten, die in de praktijk een doelmatig communicatiekanaal moeten zijn geweest om gebeurtenissen bij een groot publiek onder de aandacht te brengen en de
herinnering eraan levend te houden.193
Op een aantal emissies speelt het thema van de onderwerping van Gallië en zijn
barbaarse bewoners een prominente rol, evenals de heerschappij van Rome over de
wereld, wat wellicht beschouwd kan worden als een duidelijk antwoord op de
pompeiaanse propaganda: Caesars onderwerping van Gallië had niet minder bijgedragen aan Rome’s werelddominantie dan de veroveringen van Pompeius in het oosten, zo zou de boodschap hebben geluid.194 Drie denarii van L. Hostilius Saserna uit 48
v.C. tonen op de keerzijde respectievelijk een Victoria met gevleugelde Cauceus en een
tropaeum van Gallische wapens, een Gallische strijdwagen (essedum) met bestuurder
(auriga) en strijder (essedarius) - (Afbeelding II 6) en het cultusbeeld van Artemis uit
Massalia. De laatste twee denarii tonen op de voorzijde respectievelijk de kop van een
Gallische krijger en dat van een Gallische vrouw met lang, afhangend haar.195 Andere
munten, overwegend daterend uit de periode 48/47 v.C. en 46/45 v.C., tonen op de
keerzijde tropaea met Gallische wapens, tropaea met twee treurende barbaren, dan wel
tropaea met een geketende, treurende barbaar – doorgaans geïnterpreteerd als Vercingetorix (Afbeelding II 7, 8 en 9).196
Hoewel de bovengenoemde munten overduidelijk betrekking hebben op Caesars
onderwerping van de Galliërs en niet op zijn strijd tegen de Germaanse stammen is
het de vraag of de dagelijkse gebruikers van het geld in Rome en daarbuiten de iconografie op de munten als zodanig herkend zullen hebben; in plaats daarvan zouden de
munten ook geïnterpreteerd kunnen zijn als de onderwerping van de noordelijke barbaren in algemene zin, waarbij in dat geval de specifieke kenmerken tussen de Galliërs
en de Germanen een ondergeschikte rol zullen hebben gespeeld. De geograaf Strabo
merkt ongeveer twee generaties na Caesar op dat de Germanen en de Galliërs grote
onderlinge overeenkomsten vertoonden qua inborst en qua instellingen, en dat zij
bloedverwanten zijn van elkaar.197 En volgens Suetonius zou keizer Caligula zelfs Galliërs in zijn Germaanse triomftocht hebben laten meelopen, omdat er een gebrek was

Voor de commemoratieve functie van Romeinse munten zie Meadows/Williams 2001, m.n. 37-49;
Morstein-Marx 2004, 78-79; 81-91.
194 Weinstock 1971, 43. Voor verschillende caesariaanse munten met daarop een globe als symbool van
Rome’s wereldheerschappij zie RRC I 449.4 = Sydenham 1952, nr. 949 = Albert 2003, 175, nr. 1394; RIC I
464.3 = Sydenham 1952, nr. 984 = Albert 2003, nr. 1436; RRC I 465.8 = Sydenham 1952, nr. 997 = Albert
2003, nr. 1450; RRC I 480.3-4 = Sydenham 1952, nr. 1055-1056 = Albert 2003, 186, nr. 1482-1483; RRC I
494.39 = Sydenham 1952, nr. 1096 = Albert 2003, 200, nr. 1599.
195 RRC I 448.1-3 = Sydenham 1952, nr. 951-953 = Albert 2003, 175, nr. 1388-1390. Zie tevens Heitz 2009a,
77-78.
196 Zie bijv. RRC I 452.1-3; 5 = Sydenham 1952, nr. 1007-1008; 1016 = Albert 2003, 174, nr. 1383-1385; 1387;
RRC I 468.1-2 = Sydenham 1952, nr. 1014-1015 = Albert 2003, 179, 1423-1424; voor de munt met de bebaarde gevangene zie RRC I 452.4 = Sydenham 1952, nr. 1010-1011 = Albert 2003, 174, nr. 1386. Zie
tevens Heitz 2009a, 76-77.
197 Strabo 4.4.2.
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aan Germaanse krijgsgevangenen, onder het mom dat het publiek het verschil toch
niet zou bemerken.198
4.4.2 Tegengeluiden
Evenals bij Marius, die in Catulus en Sulla belangrijke opponenten had gehad in de
toe-eigening van de overwinning tegen de Cimbri en Teutones en de verwerving van
eeuwige roem, valt het ook in het geval van een controversiële figuur als Julius Caesar
te verwachten dat er tegengeluiden waren vanuit de Romeinse elite, zowel in woord
en beeld, die de herinneringen aan Caesars daden moesten nuanceren of devalueren.
Bepaalde individuen lijken naar aanleiding van Caesars militaire prestaties gepreoccupeerd te zijn geweest met de bewuste reactivering van memoria van hun eigen voorvaderen, met als meest voor de hand liggend doel om die van Caesar in de schaduw
te stellen. Zo is het waarschijnlijk geen toeval dat de muntmeester van 50 v.C., Publius
Cornelius Lentulus Marcellinus, de zoon van Cnaius Cornelius Lentulus Marcellinus
(consul in 56 v.C.), in 50 v.C. een denarius in omloop bracht die herinnerde aan de militaire roem van M. Claudius Marcellus, de Romeinse generaal die, zoals we eerder in
dit hoofdstuk zagen, in 222 v.C. de Gallische Insubres versloeg in de slag van Clastidium. Op de keerzijde van de munt is te zien hoe Marcellus de spolia opima, in een ééntegen-ééngevecht buitgemaakt op de aanvoerder van de barbaren, een tempel binnendraagt – een zeldzaamheid in de Romeinse geschiedenis (Afbeelding II 10).199 Dat er
in de jaren vijftig v.C., vlak na Caesars overwinning op de Galliërs een dergelijke munt
werd geslagen door de zoon van een openlijke tegenstander van Caesar lijkt een bewuste poging om één van de succesvolste episodes uit Rome’s strijd tegen de noordelijke barbaren terug te plaatsen in het collectieve geheugen, niet lang nadat Caesar juist
zijn finest hour moet hebben beleefd.200 Cassius Dio’s bewering dat Caesar in 45/44 v.C.
het recht zou zijn vergund om spolia opima te wijden – ook al had hij dan niet persoonlijk een vijandelijke aanvoerder gedood op slagveld – werd door Syme gekarakteriseerd als “a patent anachronism,” hoewel een dergelijke consecratie ook beschouwd
zou kunnen worden als een reactie op de door de munt van P. Cornelius Lentulus
Marcellinus gereactiveerde herinnering aan M. Claudius Marcellus.201 Een soortgelijke
memoria werd rond dezelfde periode opgeroepen door C. Coelius (Caelius) Caldus,
muntmeester in 51 v.C., die in dit jaar munten liet uitvaardigen ter herinnering aan
zijn gelijknamige grootvader, die in 90 v.C. de Salluvii in Gallië versloeg, waarvoor
hem destijds een triomftocht werd vergund.202

Suetonius, Caligula 47. Zie tevens Isaac 2004, 427.
Zie RRC I 439.1 = Sydenham 1952, nr. 1147 = Albert 2003, 172, nr. 1372. Zie voor Marcellus en de
spolia opima o.a. Flower 2000, 34-64; Rich 1996, 85-127; Flower 2014b, 285-320, m.n. 285-294; 300-302; 318.
200 Cnaius Cornelius Lentulus Marcellinus (consul 56 v.C.) staat bekend als een tegenstander van het
zogenoemde eerste triumviraat en als een fanatieke woordvoerder van de senatoriale elite in haar protest tegen Caesar, Pompeius en Crassus. Zie hiervoor Cicero, Brutus 70.247; Elvers 1997b, 175; Ramsey
2009, 40; 43; MRR 3.68. Heitz (2009a, 78-80) benadrukt de grote concurrentie onder de Romeinse aristocratie die ten grondslag ligt aan het benadrukken van voorvaderlijke militaire successen op munten.
201 Cassius Dio 44.4.3; Syme 1979, 419; vrgl. Harrison 1989, 408-409; Rich 1996, 106; Flower 2014b, 302303.
202 RRC I 437.3-4 = Albert 2003, 172, nr. 1369-1370.
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4.4.3 Postume memory sanctions
Ook na Caesars dood droegen diverse Romeinse media bij aan de seculiere onsterfelijkheid van de vermoorde dictator, door zijn verdiensten voor de staat en zijn roem
op het slagveld te benadrukken. De begrafenisplechtigheid die volgde op de ides van
maart 44 v.C. was daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.203 Aangezien bij aristocratische begrafenissen de reputatie van de overledene werd geëerd tegen de achtergrond
van zijn illustere voorouders is het niet ondenkbaar dat ook Caesars (aangetrouwde)
oom Marius werd geroemd tijdens de plechtigheden – een verwantschapsband die
Caesar bij leven herhaalde malen had geaccentueerd.204 Bekend is dat Caesar instructies voor zijn begrafenis heeft nagelaten aan zijn nicht Atia, maar we hebben geen sluitend bewijs dat Marius ook daadwerkelijk is genoemd tijdens de ceremonie of dat er
acteurs verkleed als Marius en andere illustere Romeinen hebben meegelopen in Caesars pompa funebris – hoe aannemelijk dat ook mag zijn.205 Dat er in 45 v.C. een pseudoMarius (
) genaamd Amatius opdook in Rome die zich voordeed als de
kleinzoon van Marius en Caesars tante Julia en na de dood van Caesar een poging
deed om een volksbeweging op poten te zetten – onder andere door een Caesarcultus
van de grond te krijgen, inclusief de oprichting van een monument op de plaats van
de crematie – suggereert dat de familieband tussen Marius en Caesar in die dagen nog
altijd – of misschien juist wederom – algemeen bekend was.206
Wellicht op verzoek van Caesars schoonvader L. Calpurnius Piso kreeg Caesar een
staatsbegrafenis, wat wil zeggen dat deze werd gefinancierd uit publieke middelen
(funera publica).207 Afgaande op de berichtgeving bij Suetonius moet het op de dag van
de crematie een drukte van belang zijn geweest in Rome, aangezien de biograaf laat
weten dat de mensenstoet die geschenken wilde aanbieden aan de overledene zo groot
was dat één dag hiervoor niet toereikend was.208 Het publiek werd zelfs verzocht langs
zelfgekozen routes naar het Marsveld te komen, de locatie waar de lijkverbranding
diende plaats te vinden, in plaats van in de officiële processie mee te lopen.209 De plechtigheid zelf werd voorafgegaan door gladiatorenwedstrijden.210 Aan een tropaeum
Voor de begrafenis van Caesar zie o.a. Weinstock 1971, 346-355; Sumi 2005, 100-112; Canfora 2007,
338-341; Dahlheim 2011, 252-253.
204 Zie voor deze suggestie Sumi 2005, 100.
205 Sumi 2005, 104. Zie voor de Romeinse pompa funebris Hoofdstuk I 4.2.5; voor die van Caesar zie Suetonius, Caesar 84.1; Sumi 2005, 103-104; voor acteurs tijdens de plechtigheden 107-109. Voor Caesars instructies aan Atia zie Nicolaus Damascenus, Vita Augusti 17.48; Sumi 2005, 101. Voor de richtlijnen van
erflaters voor hun begrafenis en de wijze waarop zij gememoreerd wensten te worden zie Champlin
1991, 169-182.
206 Appianus, De bello civili 3.1.2. Zie hiervoor ook Yavetz 1969, 58-74 (voor Amatius’ optreden na de
dood van Caesar 61-62; voor de Caesarcultus 70-71); Sumi 2005, 112-115. Suetonius (Caesar 85) schrijft
mogelijk over dit monument, dat was vervaardigd van Numidisch marmer, voorzien van de inscriptie
“Aan de Vader des Vaderlands (PARENTI PATRIAE).” Ook Cicero (Epistulae ad Atticum 14.15.1) noemt
het monument een columna. Vrgl. echter Epistulae ad familiaris 11.2.2. Zie voor dit monument ook Yavetz
1969, 69; Weinstock 1971, 364-367; Sumi 2005, 114.
207 Appianus, De bello civili 2.18.135; 2.19.136; Weinstock 1971, 348; 350; vrgl. Sumi 2005, 101.
208 Suetonius, Caesar 84.1.
209 Uiteindelijk vond de crematie plaats op het Forum, op initiatief van het volk. Zie hiervoor Cicero,
Philippicae 2.36.91; Epistulae ad Atticum 14.10.1; Plutarchus, Caesar 68.2; Suetonius, Caesar 84.3; Appianus,
De bello civili 2.20.148; Summi 2005, 103-104.
210 Plinius, Naturalis historia 15.78; Suetonius, Caesar 84.2.
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(vermoedelijk een speer), geplaatst bovenop een gouden schrijn waarin zich een ivoren
rustbed bevond, was de mantel van Caesar bevestigd die hij droeg op het moment van
de moord.211 Hiermee lijkt bewust de associatie te zijn gezocht met Caesars rol als generaal en veroveraar, omdat de oprichting van tropaea tijdens begrafenisplechtigheden
doorgaans geschiedde ter ere van mannen die een gewelddadige dood op het slagveld
waren gestorven.212 Deze lezing sluit wellicht ook aan bij Suetonius’ opmerking dat
muzikanten en acteurs voor de gelegenheid van de plechtigheden gekleed gingen in
mantels “die zij bij zijn triomftochten hadden gedragen,” evenals de aanwezigheid van
veteranen uit zijn legioenen.”213 De aanwezigheid van talrijke soldaten en Caesars veteranen in de stad moet de plechtigheid sowieso een militair karakter gegeven hebben.214
De grafrede werd uitgesproken door Marcus Antonius, die Caesar portretteert als
een hemelse godheid (
) en van hemelse geboorte (
), zo
lezen we bij Appianus. Deze vervolgt:
“Daarbij gaf hij in snel tempo een opsomming van zijn oorlogen, veldslagen,
overwinningen en de volkeren die hij aan het rijk had toegevoegd, alsook van de
oorlogsbuit die hij naar Rome had gestuurd, waarbij hij over elk detail zijn bewondering uitsprak.”215
Expliciet benadrukt Appianus vervolgens de roem die Caesar bij leven had vergaard
tegen de noordelijke barbaren:
“(Voortdurend riep hij uit): ‘Alleen u bent onoverwonnen teruggekeerd van al
degenen die met u de strijd hebben aangebonden. Bovendien bent u de enige die
Suetonius, Caesar 84.1; vrgl. Appianus, De bello civili 2.20.146; Cassius Dio 44.49.4; Yavetz 1969, 68;
Sumi 2005, 102; 106.
212 Zie voor dit gebruik Picard 1957, 30. Volges Picard benadrukt het tropaeum op Caesars begrafenis
echter vooral diens goddelijkheid, met het ivoren ligbed als equivalent voor een pulvinar, een ligbed
voor de goden en personen die goddelijke eerbewijzen ontvingen. De begrafenisplechtigheid zelf zou
volgens hem een lectisternium zijn geweest, een offerfeest voor de goden, waarbij beeltenissen van goden, liggend op kussens, op straat werden geplaatst (226). Vrgl. daarentegen Sumi (2005, 102-103), die
juist het politieke en militaire aspect van het tropaeum benadrukt: “his death became the death of a warrior and his murderers the enemy.” Opmerkenswaardig is daarbij dat het tropaeum een prominente rol
speelt in Caesars muntpropaganda met betrekking tot de Gallische Oorlogen. Zie hiervoor bijv. Janssen
1957, 70-72; Alföldy 1999, 37-38, en algemeen Hölscher 2006a, 27-48.
213 Suetonius, Caesar 84.4.
214 Zie bijv. Appianus, De bello civili 2.18.126; Cassius Dio 44.22.2.
215 Voor de grafrede van Marcus Antonius zie Appianus, De bello civili 2.20.143-146 (citaat 146); Sumi
2005, 104-107. Appianus komt qua inhoud het dichtst bij wat tijdgenoot Cicero (Epistulae ad Atticum
14.10.1; Philipppicae 2.35.90-36.91) wist te melden over de gebeurtenissen rondom de plechtigheid. Waarschijnlijk grijpt Appianus terug op Asinius Pollio, aldus Weinstock (1971, 352 met n. 2 aldaar; 353.
Weinstock (354) oppert tevens de mogelijkheid dat Appianus’ weergave van Caesars begrafenisplechtigheid teruggrijpt op een historisch toneelstuk (praetexta) over Julius Caesar. Zie voor Antonius’ lijkrede tevens Plutarchus, Antonius 14.3; Cassius Dio 44.35.4-49.4. Vrgl. Suetonius (Caesar 84.2), die beweert
dat Antonius tijdens de begrafenisplechtigheid in plaats van een lijkrede te houden een heraut het decreet van de senaat liet voordragen, waaraan hij slechts enkele woorden toevoegde. Sumi (2005, 105)
geeft de voorkeur aan deze versie, op basis van het feit dat Suetonius toegang had tot de keizerlijke
archieven, maar dit lijkt in tegenspraak met wat tijdgenoot Cicero weet te melden. Zie hiervoor ook
Weinstock 1971, 351-352.
211

287

Terror Germanicus

het vaderland gewroken heeft voor het brutale geweld van driehonderd jaar geleden, door de woeste volkeren die als enige Rome zijn binnengevallen en als
enige de stad in brand hebben gestoken op de knieën te dwingen.’”216
Dit, en vele andere dingen vertelde Marcus Antonius, zo vervolgt Appianus zijn verslag van de begrafenis.217
In zijn algemeenheid kunnen we vaststellen dat eulogieën lovende, chronologisch
geordende aaneenrijgingen waren van de daden en verdiensten van een overledene
en diens voorouders. Derhalve kunnen we aannemen dat ook Caesars zeges behaald
tegen de Helvetii, Ariovistus, de Usipetes en Tencteri, alsmede zijn spectaculaire intrede in Germanië de revue zullen zijn gepasseerd.218 Bij Cassius Dio, die een zeer uitgebreide versie van Antonius’ redevoering heeft toegevoegd aan zijn relaas van Caesars begrafenis worden verschillende toespelingen gemaakt op gebeurtenissen ten
tijde van de Gallische Oorlogen die kennelijk in de derde eeuw nog altijd werden begrepen.219 Bovendien prijst Dio’s Antonius de overledene door te zeggen dat door zijn
toedoen zelfs de Rijn en de oceaan waren gaan behoren tot de beschaafde wereld:
“Plaatsen waarvan we zelfs nog nooit de naam hadden gehoord waaraan we hun
bestaan hadden kunnen afleiden, werden eveneens onderworpen voor ons; het
voorheen onbekende maakte hij toegankelijk, het voorheen onontdekte bevaarbaar door de grootsheid van zijn doelen en de grootsheid van zijn vervulling.”220
De verwijzingen naar Caesars militaire prestaties kunnen mnemonisch niet losgezien
worden van de acteurs die gekleed als Caesar de triumphator meeliepen in de pompa
funebris en die in die hoedanigheid waarschijnlijk ook bij de laudatio aanwezig waren.221
Tijdgenoot Cicero was weliswaar niet bij de begrafenis aanwezig, maar uit een brief
van 19 april 44 v.C. aan zijn vriend Atticus blijkt dat hij bekend was met de inhoud
van Antonius’ lijkrede, wat illustratief is voor de draagwijdte ervan in Rome.222 Misschien heeft de redenaar haar zelfs in gepubliceerde vorm gelezen, want uit een brief

Appianus, De bello civili 2.20.146; Bellen 1985, 43; Sumi 2005, 106.
Appianus, De bello civili 2.20.146.
218 Voor de Romeinse grafrede zie o.a. Weinstock 1971, 352; Flower 1996, 128-158; 2009, 68-69. Voor het
persoonlijk aanspreken van doden in lijkredes zie Kierdorf 1980, 102-103; 152.
219 Voor Antonius’ redevoering zie Cassius Dio 44.36-49; voor de Gallische Oorlogen idem 44.42.1-43.2.
Zie bijvoorbeeld 44.42.2: “Verre van een plaag voor onze bondgenoten kwam hij hen zelf te hulp, want
hij was in het geheel niet argwanend jegens hen; integendeel, hij zag in dat hen kwaad werd berokkend.
Maar onze vijanden, zowel degenen die zich nabij de bevriende stammen ophielden alswel de overigen
die Gallië bewoonden, werden door hem onderworpen.” Zonder dat Dio hier concrete namen van Caesars vijanden noemt kunnen wie hier in eerste instantie denken aan de Helvetii en Ariovistus, die, zoals
uit het eerste boek van de De bello Gallico blijkt, een bedreiging waren voor Rome’s bondgenoten.
220 Cassius Dio 44.42.5.
221 Sumi 2005, 107.
222 Cicero, Ad Atticum 14.10.1.
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aan Atticus van twee dagen later blijkt overduidelijk dat openbaar gehouden redevoeringen in geschreven vorm circuleerden in het Rome van Cicero’s dagen.223 Ook in de
maanden erna verwees Cicero nog herhaaldelijk naar de lijkrede.224
Bij de begrafenis van vooraanstaande lieden was het naast het houden van een grafrede gebruikelijk dat er een treurzang werd gezongen door een professionele klaagvrouw of (vanaf de late Republiek) door een koor, begeleid door een fluit. Ook in een
dergelijk lied, nenia genaamd, werd er om de overledene getreurd en werd hij geprezen om zijn daden.225 Afgaande op Appianus’ verslag kunnen we opmaken dat dit
gebruik ook tijdens de begrafenisplechtigheid van Caesar moet zijn gebezigd. Marcus
Antonius eindigt zijn opzwepende eulogie volgens Appianus met het verzoek om de
voorvaderlijke lof- en klaagliederen aan te heffen: “Daarbij klaagde het volk als een
koor in het theater allerjammerlijkst om hem en raakte het door dat gevoel weer vervuld van woede.”226
Wanneer we de diverse antieke getuigenissen in ogenschouw nemen kunnen we
ervan uitgaan dat Caesars lijkrede een grote invloed op de Romeinse stadbevolking
moet hebben gehad. Het was zelfs Cicero’s stellige overtuiging dat het Antonius’
woorden waren die de Romeinse volksmenigte in vuur en vlam zette.227 Naast Caesars
literaire monument de De bello Gallico, zijn triomftocht uit 46 v.C. en zijn muntprogramma, kunnen we derhalve ook de begrafenisplechtigheid uit 44 v.C. scharen onder
de media die een manifeste invloed hebben uitgeoefend op het collectieve geheugen
van de Romeinse bevolking met betrekking tot Caesars strijd tegen de noordelijke barbaren. Tot de memory sanctions behoren we tenslotte ook Antonius’ redevoering te rekenen die hij op 17 maart hield voor een contio nabij de Tempel van Tellus – en die
later door hem werd uitgegeven – waarin Caesar werd geportretteerd als een persoon
van grote eminentie.228

4.5 Conclusie
Het zou van weinig realiteitszin getuigen indien we de inhoud van Caesars commentarii beschouwen als een feitelijke representatie van de Gallische Oorlogen. Op meerdere
Idem 14.11.1. Zie voor deze suggesties Weinstock 1971, 351 met n. 8 aldaar. Voor gepubliceerde toespraken als memoria zie bijv. ook Cicero, Brutus 24.92; De officiis 3.1.4; Quintilianus, Institutio oratoria
12.10.51; Eich 2000, 183-237; 242-268; Walter 2004, 49; 63-70; 214.
224 Cicero, Ad Atticum 14.22.1 (14 mei); 15.20.2 (20 juni).
225 Varro, De vita populi Romani, frgm. 110 (ed. Riposati); Cicero, De legibus 2.15.62; Quintilianus, Institutio
oratoria 8.2.8; Festus, Pauli Diaconi excerpta 154 (ed. Lindsay) = 161 (ed. Müller); Nonius Marcellus 145.2427 (ed. Mercier); Weinstock 1971, 352-353. Bij de begrafenis van Augustus in 14 n.C. werd de nenia gezongen door de zonen en dochters van de meest vooraanstaande families van Rome, aldus Suetonius
(Augustus 100.2). Dankzij Herodianus (4.2.5) en Cassius Dio (74.4.5) weten we dat dergelijke koren in
de Keizertijd stonden opgesteld bij de rostra, waar zij liederen zongen om de overledene te prijzen. Zie
tevens Kierdorf 1980, 96-99; 2000, 821-822.
226 Appianus, De bello civili 2.20.146; Weinstock 1971, 353.
227 Zie bijv. Cicero, Philippicae 2.36.91: “Die prachtige huldebetuiging aan de overledene, de pathos, de
provocaties, het kwam van jou. Het was jij, ja jij, die de vuurhaarden in brand zette (tua illa pulchra
laudatio, tua miseratio, tua cohoratio; tu, tu, inquam, illas faces incendisti).” Zie tevens Plutarchus, Antonius
14.4; Appianus, De bello civili 2.20.146; Cassius Dio 44.50.1; Weinstock 1971, 351; Sumi 2005, 105.
228 Cicero, Epistulae ad Atticum 14.11.1; Sumi 2005, 115.
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plaatsen in dit werk kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
stellen dat Caesar het verloop van de oorlogshandelingen in Gallië vertekend heeft
weergegeven om een beeld te creëren dat hij ten faveure van zijn politieke ambities
kon inzetten. In dit hoofdstuk is echter getracht om de De bello Gallico niet louter te
interpreteren als een propagandistisch werk ter legitimatie van Caesars politieke en
militaire handelen, maar ook als een deels autobiografisch document, gebaseerd op
autopsie en persoonlijke herinneringen. Deze invalshoek levert een aantal belangrijke
inzichten op.
Wanneer we – indachtig de theorie van Halbwachs – herinneren beschouwen als
een sociale daad, dan is het van belang te benadrukken dat Caesar zowel in Rome als
in Gallië voortdurend deel uitmaakte van Erlebnis- en Erinnerungsgemeinschaften, waarbinnen individuele herinneringen samensmolten tot collectieve gedragen herinneringen. Ook personen die niet in iemands directe nabijheid verkeren kunnen invloed uitoefenen op de vorming van individuele herinneringen. Zelfs diep in de Gallische binnenlanden of aan de overzijde van de Rijn kan Caesars brein niet immuun zijn geweest
voor de verwachtingen en oordelen van het volk en de senatoriale elite, wat invloed
moet hebben uitgeoefend op de vorming van zijn persoonlijke herinneringen. Anderzijds waren de brieven en commentarii die Caesar vanuit Gallië verstuurde de bouwstenen voor indirecte herinneringen in Rome.
Een belangrijke Erinnerungsgemeinschaft werd gevormd door Caesars directe politiek-militaire omgeving. Daarbinnen werd een anti-barbaars sentiment – merkbaar in
Cicero’s verbale uithalen in de richting van de Gallische Allobroges – mogelijk aangewakkerd door negatieve collectieve herinneringen aan barbarendreiging uit het Romeinse verleden. In Rome zelf smolten deze anti-barbaarse sentimenten zich aaneen
met de berichten die Caesar vanuit Gallië verstuurde, zodat op veilige afstand van het
front collectief gedeelde indirecte herinneringen aan de oorlogen in het noorden werden gevormd. Hoewel Caesar getracht zal hebben zich in zijn commentarii zo gunstig
mogelijk te profileren werd het waarheidsgehalte van zijn berichtgeving gewaarborgd
door berichten die door anderen personen uit het Romeinse leger naar Rome werden
gezonden. Het is bovendien mogelijk dat dergelijke ‘alternatieve’ berichtenstromen
aan Caesar minder welgevallige tradities in de antieke literatuur ten grondslag liggen.
Bij de vorming van Caesars individuele herinneringen mogen we ook de invloed
van zijn intellectuele achtergrond niet onderschatten. Kennis over Noord-Europese
barbaren en de streken die zij bewoonden was in het Rome van Caesars dagen nog
altijd stevig geworteld in Griekse etnografische en historische tradities. Het lijdt geen
twijfel dat Caesar een aantal Griekse auteurs heeft bestudeerd voorafgaand of tijdens
zijn verblijf in Gallië, waaronder Eratosthenes en Posidonius. Het ligt voor de hand
dat Caesars herinneringen in Gallië door deze en andere auteurs zijn beïnvloed, hoewel uiteraard ook zijn eigen waarnemingen daarbij van grote betekenis zijn geweest.
Caesars individuele herinneringen kunnen we wellicht het best omschrijven als het
resultaat van de versmelting van traditie en autopsie.
In Rome hebben diverse memory sanctions de collectieve herinneringen aan Caesars
strijd tegen de noordelijke barbaren beïnvloed. Naast de (vermoedelijke) voorleessessies en de latere publicatie van de De bello Gallico kunnen we eveneens denken aan de
drie supplicationes die tijdens Caesars verblijf in Gallië werden gehouden. Tezamen met
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zijn vier triomftochten uit 46 v.C. en de begrafenisplechtigheden na de moord op Caesar in 44 v.C. moeten dit gebeurtenissen zijn geweest met een grote mnemonische impact op de Romeinse bevolking. Diverse literaire werken van Caesar gunstig gezinde
auteurs zagen naar aanleiding van de oorlogen in Gallië het licht, evenals munten
waarop de beteugeling van barbaren werd gememoreerd. Hoewel het door Caesar gestarte bouwproject van het Forum Iulium geen expliciete verwijzingen bevat naar zijn
oorlogen tegen de Galliërs en de Germanen was het geen geheim dat het complex was
gefinancierd met de Gallische buit, waardoor het Forum wel degelijk collectieve herinneringen aan de oorlogen in het noorden kunnen hebben opgeroepen. Opvallend bij
dit alles is dat de oorlogen tegen de Germanen niet of nauwelijks als zelfstandig thema
herkenbaar zijn.
Wanneer we aan het eind van het tweede deel teruggrijpen op de sociologische modellen die in deze studie worden getoetst kunnen we vaststellen dat het aannemelijk
is dat de opmars van de Helvetii en Ariovistus traumatische gevoelens hebben opgeroepen die herinnerden aan de tijd van de Cimbri en Teutones in Rome, niet in de
laatste plaats door de recalled memories die Caesar op meerdere plaatsen in de De bello
Gallico heeft ingelast. Aangezien de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones bij aanvang
van Caesars stadhouderschap nog geen vijftig jaar achter de rug waren maakten herinneringen aan de furor Teutonicus nog deel uit van het communicatieve geheugen.
Door op meerdere plaatsen in de De bello Gallico aan deze periode te refereren lijkt
Caesar bewust dit traumatische verleden te hebben gereactiveerd.
Collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones vormden in potentie dus een
conducive background voor een nieuw barbarentrauma. Desondanks hebben Caesars
oorlogen tegen de Helvetii, Ariovistus en de Germaanse stammen zich nimmer tot een
nieuw collectief trauma ontwikkeld, om de eenvoudige reden dat er in de periode 5850 v.C. geen horrendous event plaatsvond in de vorm van een grote militaire nederlaag
en er nimmer sprake was van een barbaarse opmars die een rechtstreekse bedreiging
vormde voor het Italisch schiereiland en Rome – ondanks Caesars pogingen om de
publieke opinie in deze richting te mobiliseren. Hoewel enkele contemporaine bronnen naar aanleiding van de tocht van de Helvetii enige consternatie in Rome verraden
was het juist het succesvolle verloop van Caesars strijd in Gallië en Germanië waardoor een potentieel trauma in de kiem werd gesmoord. Ondanks de reactivering van
collectieve herinneringen aan de traumatische oorlogen tegen de Cimbri en Teutones
hebben Caesar en zijn aanhangers in Gallië en Rome zich nimmer ontwikkeld tot carrier groups die de Romeinse bevolking van het tegendeel konden overtuigen.
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Deel III
Recalled memories aan Marius, de Cimbri en
Teutones en Caesars Ariovistus

1
Het trauma her(be)leefd: recalled memories
aan de Cimbri en Teutones

In Hoofdstuk I 1 werd vastgesteld dat de Romeinse nederlagen in de oorlogen tegen
de Cimbri en Teutones grote beroering hebben veroorzaakt in Rome, reflecterend in
de antieke literaire traditie waarin contemporaine gevoelens van overrompeling, verdriet en angst voor de Germaanse invasiemacht lijken te resoneren. Vanuit de invalshoek van de sociologische modellen van Sztompka en Alexander bekeken zijn de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones te karakteriseren als een collectief trauma. Evenals
in het geval van een persoonlijk trauma speelt bij collectieve trauma’s herbeleving een
belangrijke rol, bijvoorbeeld in de vorm terugkerende herinneringen aan de horrendous
event op momenten dat een samenleving onder invloed raakt van externe gebeurtenissen die een sterke gelijkenis vertonen met de oorspronkelijke traumatische ervaring –
of wanneer personen of groepen deze herbeleving proberen aan te wakkeren door het
oproepen van collectieve herinneringen.1
In de inleiding werd vastgesteld dat het communicatieve geheugen van samenlevingen ongeveer drie tot vier generaties in werking blijft en dat in de loop van deze
tachtig tot honderd jaar een proces van unintentional forgetting optreedt – het gevolg
van het uitsterven van individuele herinneringen. Na deze tijdspanne kunnen er culturele herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen overblijven, die in symbolische en
geobjectiveerde vorm zijn vastgelegd – bijvoorbeeld in een (literaire) traditie. In het
laatste deel van dit proefschrift toetsen we dit proces binnen het collectieve geheugen
aan de hand van herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, hun
bedwinger Caius Marius en Caesars Germaanse vijand Ariovistus. In dit hoofdstuk
wordt als eerste onderzocht welke antieke auteurs de Romeinse oorlogen tegen de
Cimbri en Teutones als recalled memories hebben heropgevoerd, telkens met inachtneming van de tijdspanne waarbinnen het communicatieve operatief blijft en de historische context waarbinnen de betreffende auteurs werkzaam waren.

Het principe om een actuele dreiging te benadrukken door gebruik te maken van herinneringen aan
vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden wordt beschreven door Günnewig (1998, 39-40) en Ferris
(2000, 13-16). Zie voor het specifieke geval van de Cimbri en Teutones vooral Callies 1971, 346, die daarbij de term “Aktualisierung der Erinnerung” gebruikt.
1
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1.1 Recalled memories aan de Cimbri en Teutones in Caesars De bello Gallico
Caesar is een auteur die in zijn De bello Gallico doelbewust gebruik lijkt te hebben gemaakt van een mnemonisch mechanisme dat we vandaag de dag aanduiden als recalled memory. In de beschrijvingen van zijn campagnes tegen de Helvetii en enkele Germaanse stammen brengt hij deze contemporaine gebeurtenissen in verband met de
herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en hun Helvetische bondgenoten, de Tigurini – oorlogen die in de tijd van Caesar ongeveer vijftig jaar geleden
waren en daarmee nog ruim vielen binnen de termijn dat het communicatieve geheugen van een samenleving actief is, namelijk ongeveer tachtig tot honderd jaar.2 Het ligt
daarbij voor de hand dat de door Caesar opgevoerde recalled memories uitsluitend effect
hebben kunnen sorteren indien het Romeinse publiek zich kon identificeren met zijn
(voor)ouders die de episode van de Cimbri en Teutones aan den lijve hadden ondervonden en zich herkende in de emoties van angst en onzekerheid die daarmee gepaard
waren gegaan. Deze veronderstelling wordt meer aannemelijker door het feit dat de
herinneringen aan de Cimbri en Teutones vanaf 58 v.C. door Caesars eigen confrontaties met barbaarse volkeren werden geactualiseerd.3 Caesars in de De bello Gallico geventileerde kijk op de bewoners van Gallië en Germanië sluit daarbij nauw aan bij de
(literaire) traditie omtrent de vroegere migraties van de Cimbri en Teutones, wat kan
hebben bijgedragen aan negatieve gevoelens van herbeleving in de periode dat Caesars berichten uit Gallië begonnen te circuleren in Rome.4
Zoals we in Hoofdstuk II 2 reeds zagen brengt Caesar in het eerste boek van de De
bello Gallico tot driemaal toe de zware nederlaag van Lucius Cassius Longinus tegen
de Tigurini uit 107 v.C. ter sprake, de Helvetische deelstam die zich had aangesloten
bij de Germanen op hun tocht naar het zuiden, wanneer hij een nieuwe opmars van de
Helvetii beschrijft.5 Er werd geconstateerd dat Caesar uit persoonlijke motieven getracht heeft met deze recalled memories de opmars van de Helvetii op één lijn te stellen
met de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. Om dezelfde reden vergelijkt hij in het
eerste boek van de De bello Gallico de krijgshorden van de Germaanse vorst Ariovistus
met de Cimbri en Teutones, die, zo spiegelt Caesar zijn publiek voor, evenals hun
voorgangers heel Gallië in bezit zullen nemen en nieuw onheil zullen betekenen voor
de Provincie als niet tegen hen wordt opgetreden.6 De muiterij onder de Romeinse
troepen in het oppidum Vesontio aan de vooravond van de beslissende slag tegen Ariovistus zou Caesar slechts in de kiem hebben weten te smoren door hun de succesvolle
militaire interventie van Marius tegen de Cimbri en Teutones voor te spiegelen.7

Caesar, De bello Gallico 1.33.4; 1.40.5; 2.4.2; 2.29.4; 7.77.12; 7.77.14; Callies 1971, 347; Bellen 1985, 42;
Burns 2003, 111.
3 Callies 1971, 348: “Das war (…) nur bei einer historischen Vorstellung möglich, die nicht ein beliebiges
Beispiel der Geschichte war, sondern im Bewußtsein tiefer lag, eben als eine einen selbst betreffende
historische Realität.” Vrgl. Timpe (1965, 200), die ten onrechte meent dat de herinneringen aan de Cimbri en Teutones in Rome geen enkele rol gespeeld hebben bij de beoordeling van de situatie in het noorden bij aanvang van Caesars ondernemingen in Gallië.
4 Zie Wells 2001, 110 voor de overeenkomsten tussen beide tradities.
5 Caesar, De bello Gallico 1.7.4-5; 1.12.5-7; 1.13.7-14.5. Zo ook Plutarchus, Caesar 18.1.
6 Caesar, De bello Gallico 1.33.4 en 1.37.3; Powell 1998, 129.
7 Caesar, De bello Gallico 1.40.4-5.
2

296

III 1 Het trauma her(be)leefd: recalled memories aan de Cimbri en Teutones

In Boek 2 beschrijft Caesar zijn campagnes tegen de Belgae in 57 v.C., het volk dat
hij eerder heeft gekenschetst als de dapperste onder de Galliërs.8 Belangrijke graadmeter voor deze dapperheid is dat zij volgens Caesar “de enigen (waren) geweest die in
de tijd van onze vaders (patrum nostrorum memoria) de Teutones en Cimbri buiten hun
gebied hadden weten te houden, terwijl heel Gallië geteisterd werd – een herinnering
waar de Belgae zelf met trots op terugzagen, aldus Caesar.9 De toevoeging patrum nostrorum memoria suggereert nabijheid in tijd en door de Belgae te associëren met de
Cimbri en Teutones impliceert Caesar nadrukkelijk dat deze nieuwe vijanden van
Rome serieus genomen dienden te worden.
De Aduatuci zouden volgens Caesar zelfs rechtstreeks van de Cimbri en Teutones
afstammen (prognatus). Deze stam zou zijn gevormd door nakomelingen van een
groep van zesduizend krijgers die bij de opmars van de Cimbri en Teutones ten westen
van de Rijn was achtergebleven om de buit te bewaken die de Germanen bij hun verdere tochten te veel in hun bewegingsvrijheid zou hebben gehinderd.10 Op welke bron
Caesar zich hier baseert weten we niet. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat hij de Cimbrisch-Teutoonse afstamming van de Aduatuci heeft verzonnen om deze in Rome
waarschijnlijk nog onbekende stam die door Caesar in 57 v.C. werd bedwongen tot
een machtige tegenstander van Rome op te waarderen, zou hier ook sprake kunnen
zijn van een oral tradition die hij ter plaatse heeft opgevangen. Heinrichs acht het niet
uitgesloten dat zich tijdens de opmars van de Cimbri en Teutones stamverbanden van
de hoofdgroep hebben afgesplitst die zich in de nabijheid van de Belgae kunnen hebben gevestigd.11 Hoe het ook zij, door de afstamming van de Aduatuci expliciet te noemen heeft Caesar de Aduatuci een tegenstander van Cimbrisch-Teutoons formaat gemaakt waartegen een overwinning hem in de traditie van de grote Marius plaatste.12
De toespraak van Critognatus in Boek 7 bevat de laatste recalled memory aan de Cimbri en Teutones in de De bello Gallico. Zoals in Hoofdstuk II 3.4 reeds ter sprake kwam
laat Caesar hier de Galliër Critognatus de relatie leggen tussen de kwellingen die de
Cimbri en Teutones hadden veroorzaakt en de komende dwingelandij onder de Romeinen. De Cimbri en Teutones hadden de voorouders van de Galliërs in hun steden
bijeen gejaagd en uitgehongerd en het land verwoest en ellende gebracht over zijn inwoners, zo roept Caesars Critognatus het verleden in herinnering, maar zij waren
daarna weer verder getrokken naar andere streken. De Romeinen daarentegen zouden
nooit meer vertrekken – zo spiegelt Critognatus zijn stamgenoten voor.13 De parallel
die Caesars Critognatus trekt tussen het leed dat de Cimbri en Teutones de Galliërs
zouden hebben berokkend en het leed dat thans de Romeinen veroorzaakten moet
voor Caesars Romeinse publiek onmiddellijk herkenbaar zijn geweest: de Romeinen

Idem 1.1.3.
Idem 2.4.2-3. Zie ook Strabo 4.4.3 en verder Wightman 1985, 12-13; Roymans 1990, 12; Trzaska-Richter
1991, 109; Kremer 1994, 143-148; Günnewig 1998, 44; Burns 2003, 124; Goldsworthy 2006, 238; Schadee
2008, 164.
10 Caesar, De bello Gallico 2.29.4. Zie ook Cassius Dio 39.4.1; bij Appianus, Celtica 4.1.4 zijn het de Nervii.
Tevens Callies 1971, 347; Wightman 1985, 30-31; Roymans 1990, 12; Timpe 1994, 44; Nouwen 1997, 35;
Wolters 2001, 147; Burns 2003, 69; Heinrichs 2009, 277-299; 2013, 46-55.
11 Heinrichs 2009, 277-299, m.n. 280-281; 293-295; 2013, 32-55; 2015, 134.
12 Callies 1971, 348.
13 Caesar, De bello Gallico 7.77.12; 7.77.14.
8
9
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bedreigden het voortbestaan van de Gallische wereld zoals de Cimbri en Teutones de
Romeinse samenleving en de stad Rome hadden bedreigd.14

1.2 Recalled memories in de late Republiek en de Keizertijd
1.2.1 De Cimbri en Teutones als graadmeter voor (externe) dreiging
Naast Caesar is Cicero één van de antieke schrijvers die de Cimbri en Teutones opvoeren om actuele dreiging te contextualiseren. In zijn in 56 v.C. uitgesproken redevoering
De provinciis consularibus, waarin Cicero de triumviri Caesar, Crassus en Pompeius verdedigt en Caesars verrichtingen in Gallië bejubelt, wijst hij de senaat uitvoerig op de
voortdurende dreiging uit het (Gallische) noorden.15 Onder Caesar, zo houdt Cicero
zijn gehoor voor, wordt er voor de verandering in Gallië gevochten, daar waar de grote
legeraanvoerders in het verleden vooral dachten “dat deze volkeren teruggedreven
dienden te worden in oorlog in plaats van aangevallen.” Zelfs “(d)e grote Marius,
wiens goddelijke en buitengewone dapperheid onze redding was na pijnlijke rampen
en verliezen geleden door het Romeinse volk, dreef grote hordes Galliërs die Italië
overstroomden terug (influentes in Italiam Gallorum maximas copias repressit), maar
drong niet door tot hun steden en woongebieden,” waarmee Cicero impliceert dat
Caesars huidige prestaties, die in het verdere verloop van de redevoering worden geprezen, die van Marius ontstijgen.16
De jaren na de moord op Julius Caesar in 44 v.C. stonden in het teken van de politieke opkomst van zijn erfgenaam Octavianus. Na een hevige strijd tussen Octavianus
en Caesars generaal Marcus Antonius, resulterend in de slag bij Actium (31 v.C.), ontstond in 27 v.C. het principaat onder Octavianus/Augustus.17 Het is de augusteïsche
periode (27 v.C.-14 n.C.) die gerekend vanaf de Romeinse nederlaag bij Arausio het
omslagpunt omvat van de drie à vier generaties waarin het communicatieve geheugen
van een samenleving actief is, zodat een geleidelijke vervaging van de herinneringen
aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones binnen deze tijdspanne niet uit te sluiten
valt. Aangezien er vanaf de jaren veertig van de eerste eeuw v.C. steeds meer gewapende conflicten plaatsvonden tussen Romeinse troepen en Germaanse stammen uit
het Rijngebied, culminerend in twee zware Romeinse nederlagen in 17/16 v.C. (de clades Lolliana) en in 9 n.C. (de clades Variana), bestaat echter de mogelijkheid dat recalled
memories aan de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones in deze periode de
kop zijn opgestoken – vooral in tijden dat actuele gebeurtenissen een sterke gelijkenis
vertoonden met de gebeurtenissen aan het einde van de tweede eeuw v.C.18
Riggsby 2006, 116-117.
Zie voor deze redevoering m.n. Grillo, ed. 2015.
16 Cicero, De provinciis consularibus 13.32 (voor Caesars prestaties 13.32-14.34); Lintott 2008, 206; Schadee
2008, 162; Grillo, ed. 2015, 230-241.
17 De hoeveelheid literatuur over deze periode is immens. Zie voor een recent helder overzicht Osgood
2006.
18 Voor de militaire situatie in het Rijngebied na Caesar zie o.a. Cassius Dio 48.49.2-3 (39/38 v.C.); Cassius Dio 51.20.5; 51.21.6 (30/29 v.C.); Cassius Dio 53.26.4 (25 v.C.); Cassius Dio 54.11.2 (20/19 v.C.);
Timpe 1975, 128-134; Kunow 1987, 33-34; Wolters 1990, 140-141; 2000, 21-28; Nouwen 1997, 45-48; Johne
2006, 75-80; Wiegels 2008, 48-50; Nouwen 2009, 108-112; Tausend 2009, 17-18; 89-111; Lehmann 2011,
14
15
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Enkele brieven uit de correspondentie van Cicero, geschreven in de maanden volgend op de moord op Julius Caesar in maart 44 v.C., refereren aan sluimerend barbarengevaar aan de noordgrenzen van het rijk.19 Hoewel de Germanen in de jaren vijftig
en veertig niet de gevreesde vijanden bleken die Caesar in zijn De bello Gallico van ze
heeft willen maken en de dreiging van een barbaarse invasie die de vergelijking met
die van de Galliërs uit de vierde eeuw v.C. of die van de Cimbri en Teutones uit de
tweede eeuw v.C. kon doorstaan nimmer aanstaande was, lijkt Caesar met zijn berichten over de Germaanse stammen aan de Rijngrens dit volk definitief op de geostrategische kaart van Rome te hebben gezet.
Angst voor Germanen spreekt bijvoorbeeld ook uit het vroegste gedicht uit de Octaviaans/augusteïsche periode waarin wordt gerefereerd aan oorlog in Germanië, te
weten Vergilius’ eerste boek van de Georgica, waarvan over het algemeen wordt aangenomen dat het geschreven is tussen 36 en 29 v.C.20 Zo schrijft Vergilius: “Germanië
hoorde over de hele hemel wapens kletteren,” een passage die volgens Thomas de
angst weerspiegelt dat de Germanen gebruik zullen maken van de burgeroorlog in
Rome om naar de wapens te grijpen.21 In een andere passage lijkt Vergilius te onderstrepen dat Germanië een potentiële probleemregio vormt: “Hier dreigt de Eufraat,
daar Germanië oorlog te voeren.”22 De toenemende onrust in het Rijngebied in de periode waarin Vergilius zijn Georgica componeerde maakt het denkbaar dat de dichter
refereert aan feitelijke strubbelingen tussen Rome en Germaanse overrijnse stammen
zoals deze in het vierde en derde decennium v.C. met zekere regelmaat plaatsgevonden hebben – wat eveneens opgaat voor de grensregio met de Parthen, waar de Eufraat
in deze passage vrijwel zeker naar verwijst.23 Maar de problemen die de Germanen
veroorzaakten waren kennelijk niet van dien aard dat ze bij Vergilius een mnemonische vergelijking opriepen met de traumatiserende oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, wat gezien de impact van deze oorlogen op het collectieve geheugen en het wederkerende karakter van herinneringen aan traumatische gebeurtenissen in situaties

14-23; Bartenstein 2014, 132-137; Hanel 2015, 165-176; Kerremans 2018, 78-81. Voor de clades Lolliana zie
Crinagoras in Anthologia Palatina 7.741; Propertius, Elegiae 4.1.92-96; Strabo 7.1.4; Velleius Paterculus
2.97.1; Tacitus, Annalen 1.10.4; Suetonius, Augustus 23.1; Florus 2.30.24; Cassius Dio 54.20.4-5; Syme 1933,
17-19; 1956, 398, 428-429; Christ 1977, 184-189; Reichmann 1979, 322-334; Syme 1986, 65; 398; 402; 431;
Becker 1992, 99-108; Johne 2006, 79-80; Riemer 2006, 40-41; Wiegels 2008, 50-54; Wolters 2008, 27-29;
Lehmann 2011, 23; Bartenstein 2014, 135; Hanel 2015, 167-168; Kerremans 2018, 69-98; voor de clades
Variana zie o.a. Ovidius, Tristia 3.12.37-48; 4.2.1-58; Manilius, Astronomica 1.896-903; Strabo 7.1.4; Velleius Paterculus 2.117.1-122.2; Frontinus, Strategemata 2.9.4; 3.15.4; 4.7.8; Florus 2.30.29-39; Tacitus, Annales 1.3.6; 1.10.4; 1.55.2-3; 1.57.5; 1.60.3; 1.61.1-62.2; 1.65.2; Suetonius, Augustus 23.1-2; Cassius Dio
56.18.1-24.6; Historiarum adversum paganos 6.21.26; Wiegels/Woesler, eds. 2003; Lehmann/Wiegels, eds.
2007; Wiegels, ed. 2007; Wolters 2008; Dreyer 2009; Kerremans 2010, 198-204; Baltrusch/Hegewisch/Meyer/Puscher/Wendt, eds. 2012.
19 Zie bijv. Cicero, Epistulae ad Atticum 14.1.1; 14.8.2; 14.9.3; Kerremans 2018, 78. Plutarchus laat weten
dat in 43 v.C. de beslissing werd genomen om Gallië met zes legioenen te beschermen (Antonius 18.8),
wat wijst op de angst voor militaire onrust. Zie hiervoor tevens Syme 1956, 189; Kreiler 2006, 42-43.
20 Voor de datering van de Georgica zie Wilkinson 1969, 56; 1983, 24-25; Thomas, ed. 1988, 1; Conte 1994,
263; Fuhrmann 1999, 202.
21 Vergilius, Georgica 1.469-475; Thomas, ed. 1988, 147: “The real point (…), is that Germany’s awareness
of Rome’s civil strife will result in her moving against Rome.”
22 Vergilius, Georgica 1.507-510.
23 Zo ook Huxley, ed. 1992, 133; Williams, ed. 1996, 156; Erren, ed. 2003, 271.
299

Terror Germanicus

die gelijkenis vertonen met de oorspronkelijke traumatische ervaring niet onlogisch
zou zijn geweest.
Bij de dichter Horatius (65-8 v.C.) lijkt wel sprake van een recalled memory aan de
Cimbri en Teutones. In Epodae 16, geschreven tussen 41 en 30 v.C., 24 ongeveer drie
generaties na de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, wendt Horatius
zich rechtstreeks tot het Romeinse volk dat in deze periode gebukt gaat onder de burgeroorlog tussen Octavianus en Marcus Antonius, waardoor de stad door zijn eigen
kracht te gronde wordt gericht. Maar er is hoop, zo houdt Horatius zijn publiek voor,
want het Rome dat thans verscheurd wordt is hetzelfde Rome dat niet zwichtte voor
de Marsische buren, niet voor de Etruriër Porsena, niet voor de macht van zijn rivaal
Capua of de woeste Spartacus of voor de trouweloze en rebelse Allobroges, hetzelfde
Rome “dat niet voor het wilde, blauwogig Germania zwichtte (nec fera caerulea domuit
Germania pube).” Gelet op de indrukwekkende opsomming van serieuze bedreigingen
voor Rome, waaraan Horatius ook nog Hannibal, “de vloek van onze vaderen (parentibusque abominatus Hannibal)” toevoegt, kan deze laatste opmerking alleen maar betrekking hebben op de invasie van de Cimbri en Teutones.25 Hieruit kunnen we afleiden dat een ietwat omfloerste toespeling bij Horatius waarschijnlijk nog altijd voldoende was om na ongeveer zeventig jaar collectieve herinneringen aan het concrete
gevaar van de Cimbri en Teutones te reactiveren bij zijn lezerspubliek, wat bewijst dat
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones na al deze jaren nog altijd onderdeel vormden van dit Romeinse collectieve geheugen.
Een andere augusteïsche dichter in wiens werk de Cimbri en Teutones hun opwachting maken is Propertius. In Elegiae 2.1, waarschijnlijk geschreven tussen 28 en 26/25
v.C.,26 verdedigt Propertius de bijzondere aard van zijn dichtwerk tegenover Maecenas, die hem zou hebben aangespoord meer grootse, ‘augusteïsche’ thema’s in zijn
werk te implementeren.27 Marius en de Cimbri worden genoemd binnen een reeks van
onderwerpen waarover Propertius aangeeft niet te zullen uitweiden. Propertius afwijzing (recusatio) van epische poëzie in zijn algemeenheid houdt verband met zijn favoriete thematiek, die naar eigen zeggen slechts zijn geliefde Cynthia behelst.28 Maar als
het lot (fata) hem zou hebben gezegend met een talent voor epische poëzie, dan niet
zou Propertius zingen over de strijd der Titanen, de Thebaanse en Trojaanse Oorlogen,
niet over “Remus de prille monarch” en “de bluf van Carthago,” en evenmin van “het
Cimbren-gevaar, dreigend tot Marius kwam (Cimbrorumque minas et benefacta Mari),”
nee, dan zou hij beschrijven “uw keizers daden in oorlog en vrede (…), Caesar de
Grote, (en) na hem zou u (d.i. Maecenas) mijn hoofdpersoon zijn.”29 Ondanks dat alle
in vv. 19-24 door Propertius afgeserveerde thema’s voor epiek dus in de schaduw
staan van de daden van Octavianus (en Maecenas) lijken we uit deze passage te kunnen opmaken dat Propertius de Cimbrische oorlog van Marius beschouwde als een
Zie voor deze datering Conte 1994, 293; Nisbet 2007, 9-12.
Horatius, Epodae 16.1-8. Voor een toespeling op de Cimbri en Teutones in deze passage pleiten o.a.
Callies 1971, 341; Mankin, ed. 1995, 248; Watson, ed. 2003, 493-494.
26 Zie voor deze datering o.a. Camps, ed. 1967, 1; Conte 1994, 331; Fuhrmann 1999, 229; Syndikus 2010,
14-15; 106.
27 Zie ook Propertius 3.9.3; 3.9.52.
28 Idem 2.1.1-16. Zie hiervoor tevens Sullivan 1976, 76-106; Syndikus 2010, 19-23.
29 Propertius 2.1.16-26 (voor de Cimbri en Marius v. 24). Zie voor deze passage verder bijv. Camps, ed.
1967, 68-69; Syndikus 2010, 107-110.
24
25
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geschikt onderwerp voor een episch heldendicht, maar dat hij zichzelf daarvoor niet
de geschikte dichter achtte. Dat Marius en de Cimbri nog altijd tot het collectieve geheugen behoorden van dichters werkzaam binnen literaire kringen rondom Octavianus/Augustus lijkt daarmee evident.
Deze gedachte wordt verder versterkt door Elegiae 3.3, wederom een soort verantwoording van Propertius waarom niet hij de aangewezen persoon is voor epische en
patriottistische poëzie. Propertius overpeinst in de eerste strofen de Romeinse geschiedenis, totdat hij wordt onderbroken door Apollo, die hem waarschuwt zijn artistieke
grenzen in acht te nemen. Door de god verwezen naar een nabijgelegen grot is het de
muze Calliope die hem ten tweede male de waarschuwing verschaft het bij het componeren van liefdespoëzie te houden.30 Het is in deze passage dat Marius en de Teutones opduiken, wederom als een onderwerp waarover Propertius zich niet moet bekommeren:
“Ook zonder jou staat Marius’ krijgsbanier (Mariano… signo) trots op de velden,
breken Romeinen de macht van het Teutoonse gevaar (Teutonicas Roma refringat
opes).”31
Dit zijn duidelijke verwijzingen naar Marius’ overwinningen bij Aquae Sextiae en Vercellae.32 Hoewel Propertius eerder in dit gedicht verscheidene passages noemt uit
Rome’s rijke verleden zoals dat is beschreven in Quintus Ennius’ (239-169 v.C.) Annales
– de gebroeders Horatii, de zeetriomf van Aemilius Regilus (190 v.C.), het Romeinse
verlies bij Cannae (216 v.C.), Hannibals mislukking om Rome in te nemen en de Ganzen die het Capitool spaarden voor een Gallische inname (390 v.C.) passeren de revue33
– is het misschien veelzeggend dat de Mariuspassage onmiddellijk wordt gevolgd
door een meer contemporaine verwijzing:
“(Ook zonder jou) is de Rijn der barbaren gekleurd met het bloed van de Suebi,
sleuren haar golven, ontdaan vele gesneuvelden mee.”34
In deze passage verwijst Propertius mogelijk naar de overwinning van Caius Carrinas,
de proconsul van Gallia Comata tussen 30 en 29 v.C., die in deze periode “de Suebi
terug(wierp) die de Rijn waren overgestoken om oorlog te voeren”, zo lezen we bij
Cassius Dio. Hierna beloonde Octavianus hem met een triomftocht die werd gehouden in 28 of 27 v.C., mogelijk als onderdeel van Octavianus’ drievoudige triomf en
wellicht afgebeeld op een eerder genoemd reliëf afkomstig van de Tempel van Apollo
Sosianus (zie Afbeelding I 4).35 Het betreft hier dus twee overwinningen op Germaanse
Propertius 3.3.1-26; 37-52.
Idem 3.3.43-44. Zie tevens Camps, ed. 1966, 68; Syndikus 2010, 228-229; Heyworth/Morwood, eds.
2011, 124.
32 Camps, ed. 1966, 68; Lee, ed. 1994, 165; Heyworth/Morwood, eds. 2011, 124.
33 Propertius 3.3.7-12.
34 Idem 3.3.45-46.
35 Cassius Dio 51.21.6. Camps, ed. 1966, 68; Syndikus 2010, 228; Heyworth/Morwood, eds. 2011, 124;
vrgl. Lee (ed. 1994, 165), die een verwijzing ziet naar de overwinning van Caesar op Ariovistus. Cassius
Dio 51.21.5 stelt vast dat de triomftocht aan Octavianus was vergund, maar als proconsul van Gallia
Comata vierde Carrinas deze triomf zelf, zoals blijkt uit de Fasti Triumphales Barberiniani, CIL I2 77 (IV
30
31
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volkeren, de eerste behaald door Marius, de tweede door Octavianus, onder wiens
oppercommando Carrinas aan de Rijn vocht.
Zoals gezegd schreven de augusteïsche dichters in een tijd waarin oorlogen tegen
Germaanse stammen weer een actueel thema waren. Hoewel de Germanen – of beter
gezegd hun aanstaande onderwerping door Octavianus/Augustus – op meerdere
plaatsen in de augusteïsche poëzie wordt aangestipt, is het alleen Propertius die een
impliciete mnemonische relatie legt tussen de huidige oorlogen en de oorlogen tegen
de Cimbri en Teutones, door Marius’ overwinningen en die van Carrinas tegen de
Suebi onmiddellijk na elkaar te plaatsen.36 In zoverre het werk van de dichters uit de
augusteïsche periode het publieke verwachtingspatroon ten aanzien van het buitenlandse beleid van Augustus weerspiegelt, dan lijkt het er echter op dat zij eerder een
groot conflict aanstaande zagen met de Britten en de Parthen, waarvan vooral de laatsten de gemoederen in Rome lijken te hebben beziggehouden.37 Dit kan een verklaring
zijn waarom op Propertius na geen enkele augusteïsche dichter contemporaine Germanendreiging in het Rijngebied in verband heeft gebracht met collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones: de problemen aan de noordelijke rijksgrenzen lijken
eenvoudigweg niet bedreigend genoeg te zijn geweest om zich te ontwikkelen tot een
horrendous event en de inwerkingtreding van de traumatic sequence.
Een omslagpunt kan mogelijk gevormd zijn door de voor Rome desastreuse clades
Variana, de nederlaag van P. Quinctilius Varus in het Teutoburgerwoud waarbij drie
Romeinse legioenen ten onder gingen.38 De herverovering van de drie bij deze slag
door de Germanen buitgemaakte legioenadelaars, in respectievelijk 15 n.C. en 16 n.C.
door Germanicus en in 41 n.C. door Publius Gabinus, werd in latere generaties be-

726) = Inscr. It. XIII 1.344-345, 570 ([C. CARR]INAS EX [G]AL[L]IS PRID. EID. IU[L.] TRIUMPH(AVIT),
PALMAM DEDIT). Zie ook de Acta Triumpha van 12 juni 28 v.C., CIL I2 76: [C. CARR]INAS C. F. PRO
COS. EX [G]AL[L]IS, en tevens Cassius Dio 51.21.6; Rüger 1968, 8; Reinhold 1988, 157; Johne 2006, 79;
Kreiler 2006, 57; Bartenstein 2014, 134; Hanel 2015, 166. Zie voor Carrinas tevens Syme 1956, 292, 302303; 1986, 210; Kreiler 2006, 56-59. Voor Octavianus’ drievoudige triomftocht (vanwege zijn overwinning op enkele barbaarse volkeren, waaronder mogelijk Germanen en Galliërs, de zege bij Actium en
de onderwerping van Egypte) zie Res Gestae Divi Augusti 4.1; Vergilius, Aeneis 8.714-715; Livius, Periocha
133; Reinhold 1988, 156-158.
36 Van Germanendreiging is sprake bij Vergilius, Georgica 1.469-475; 1.507-510; Crinagoras, in Anthologia
Palatina 7.741; 9.291; Horatius, Carmina 4.5.25-28; de onderwerping van Germanen is een thema bij Propertius, Elegiae 3.3.45-46; 4.6.77; Horatius, Carmina 4.2.33-36; 4.14.51-52; Ovidius, Amores 1.14.45-50; Tristia 4.2.1-2; 4.2.31-36; 41-46; Epistulae ex Ponto 3.4.88-97; Consolatio ad Liviam 17-20; 271-276; 280-281; 311314; 383-392.
37 Voor toespelingen op toekomstige oorlogen en overwinningen op de Britten, Parthen en enkele andere volkeren zie bijv. Horatius, Carmina 1.2.51-52; 3.3.43-48; Vergilius, Georgica 3.32-33; 4.561; Aeneis
7.603-606; Propertius 3.4.1-6 (Parthen); Horatius, Carmina 1.35.29-32 (Britten); Horatius, Carmina 1.21.15;
3.5.1-4; Epodae 7.7-10 (Parthen en Britten); Horatius, Sermones 2.1.14-15 (Parthen en Galliërs); Horatius,
Carmina 2.9.21-24 (Parthen en Scythen); Horatius, Carmina 1.29.1-5 (Parthen en China); Propertius
2.10.13-18 (Parthen en India); Horatius, Carmina 1.12-53-57 (Parthen, India en China); Horatius, Carmina
1.35.9-14; Rich 2003, 335-336. Zelfs na het vredesverdrag met de Parthen in 20 v.C. waren toespelingen
op een invasie van Parthië niet van de lucht. Zie bijv. Propertius 4.6.80-82; Ovidius, Ars amatoria 1.177228; Remedia amoris 155-158; Gruen 1996, 188-194; Rich 2003, 337. Voor toespelingen op een op stapel
zijnde invasie van Brittannië zie Cassius Dio 49.38.2; 53.22.5; 53.25.2; Rich 1990, 156-157; 2003, 226. Voor
de representatie van de Parthen in Rome zie m.n. Rose 2005, 21-75.
38 Strabo 7.1.4; Velleius Paterculus 2.117.1; Tacitus, Annales 1.43.1; 1.62.1; Suetonius, Tiberius 17.1; Florus
2.30.34-36.
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schouwd als genoegdoening voor het hevige leed dat de Germanen de Romeinen hadden berokkend, zozeer zelfs dat het Caligula aanzette tot de emissie van een munt
waarop deze prestatie van zijn vader Germanicus werd gememoreerd (Afbeelding III
1).39 Deze schandvlek op het Romeinse blazoen heeft mogelijk een nieuw collectief
trauma veroorzaakt, hoewel de antieke bronnen meer melding maken van ontsteltenis
bij Augustus als gevolg van deze militaire ramp aan de randen van het rijk dan van
een collectieve staat van radeloosheid.40 De vroegste bronnen waarin melding wordt
gemaakt van de nederlaag van Quinctilius Varus in Germanië, Ovidius’ Tristia en
Manilius’ Astronomica, leggen geen verband tussen deze gebeurtenis en de nederlagen
van Rome tegen de Cimbri en Teutones.41 Dat de herinneringen aan deze tijden niet
waren uitgedoofd blijkt nochtans uit het feit dat Augustus de Cimbri noemt binnen de
context van de veldtochten van Tiberius in 5 n.C., in zijn politieke testament, de Res
Gestae Divi Augusti. In afgepaste bewoordingen laat hij weten dat er onder zijn opperbevel grenzen zijn verlegd:
“Mijn vloot is over de oceaan van de mond van de Rijn af in oostelijke richting
tot aan het gebied der Cimbri gevaren (regionem usque ad fines Cimbrorum navigavit), zover als te land noch ter zee énig Romein ooit tevoren gekomen was.”42
Augustus vervolgt deze passage met de opmerking dat de Cimbri tezamen met de
Charydes, de Semnones en vele andere Germaanse stammen via gezantschappen zijn
vriendschap en die van het Romeinse volk hadden gezocht.43 Het noemen van de Cimbri door Augustus – ruim honderd jaar na de twee nederlagen bij Arausio (105 v.C.)
en de Cimbrische inval van het Italisch schiereiland (102-101 v.C.) en daarmee in principe net buiten de geschatte reikwijdte van het communicatieve geheugen van drie à
vier generaties, zo’n tachtig tot honderd jaar – lijkt een bewuste mnemonische reactivering van het Germaanse gevaar dat inmiddels vast geworteld lijkt te zijn geraakt in
het collectieve Romeinse geheugen.44 Met ‘zijn’ reis naar de woongebieden van de
Cimbri (regionem Cimbrorum) voltooide Augustus feitelijk een familiecyclus die bij Marius – de oom van zijn adoptiefvader – was begonnen en die door Caesar was voort-

39 Zie Tacitus 1.60.3

(15 n.C.); 2.25.1 (16 n.C.); Tabula Siarensis frgm. a 113-114 (ed. Sánchez-Ostiz); Cassius
Dio 60.8.7 (41 n.C.). De opmerking bij Florus (2.30.38) dat de veldtekens en twee legioenadelaars in zijn
dagen nog altijd in Germaanse handen zijn lijkt een weergave van de oorspronkelijke tekst bij Livius
waarop Florus zich grotendeels baseert. Zie voor de munt van Caligula RIC I² Gaius 57 = BMC I Caligula
93-97; het opschrift luidt: SIGNIS - RECEPT DEVICTIS - GERM[aniae] (standaards terugveroverd, Germanië bedwongen).
40 Suetonius, Augustus 23.1-2; 49.1; Cassius Dio 56.23.1; Orosius, Historiarum adversum paganos 6.21.27;
Turner 2018, 263-264; vrgl. Manilius, Astronomica 1.901-902; Velleius Paterculus vergelijkt de nederlaag
van Varus met die bij Carrhae (1.119.1) en die tegen de Cimbri en Teutones (1.120.1); Florus (2.30.35)
maakt de vergelijking met Cannae; bij Cassius Dio (56.22.2a = Zonaras 10.37.2a) klinkt een zekere angst
door voor een Germaanse invasie in Gallië.
41 Ovidius, Tristia 3.12.37-48; 4.2.1-58; Manilius, Astronomica 1.896-903.
42 Res Gestae Divi Augusti 26.4 met Brunt/Moore, eds. 1991, 71; Cooley 2009, 223-224. Zie tevens Strabo
7.2.1; Velleius Paterculus 2.106; Plinius, Naturalis historia 2.167; Martianus Capella, De nuptiis philologiae
et Mercurii 6.618; Labuske 1989, 138-145.
43 Res Gestae Divi Augusti 26.4; Affortunati 1994, 110.
44 Callies 1971, 348; Brunt/Moore, eds. 1991, 82; Randsborg 2015, 31-32.
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gezet: nadat de eerste de Cimbri uit Italië had verdreven en Caesar de Aduatuci, afstammelingen van de Cimbri en Teutones, op Gallisch grondgebied had bedwongen,
was het Augustus die nog een stap verder ging en hen in hun barbaarse thuislanden
had opgezocht om hen definitief aan het Romeinse gezag te onderwerpen.45 Met deze
constructie heeft Augustus waarschijnlijk gepoogd om het Romeinse militaire optreden tegen de Germanen dat onder zijn oppercommando had plaatsgevonden en dat
door de nederlaag van Varus een ernstige deuk had opgelopen tegen het einde van
zijn leven alsnog van enige glans te voorzien.
Ongeveer een decennium nadat Augustus zijn Res Gestae had laten opstellen brengt
Velleius Paterculus de nederlaag van Publius Quinctilius Varus in 9 n.C. en de paniek
die in de weken daarna in Rome uitbrak als eerste openlijk in verband met de Cimbri
en Teutones. Velleius doet het voorkomen alsof hoogmoedige Germaanse stammen na
de clades Variana het Italisch schiereiland bedreigden met een oorlog, evenals de Cimbri en Teutones ruim honderd jaar daarvoor. Volgens Velleius was het Tiberius die
door bekwaam militair ingrijpen dit gevaar de kop indrukte, hoewel alles erop wijst
dat van een Germaanse invasie in de nasleep van de clades Variana nooit sprake lijkt te
zijn geweest.46 Dat Velleius de collectieve herinnering aan de Cimbri reactiveert lijken
we te kunnen interpreteren als een poging van deze auteur om de daden van keizer
Tiberius meer luister bij te zetten – Tiberius behoedde Rome voor een gevaar vergelijkbaar met de Cimbri en Teutones – hoewel niet uit te sluiten valt dat de clades Variana
daadwerkelijk herinneringen heeft opgeroepen aan grote militaire rampen uit een verder verleden.
Tacitus ziet aan het begin van de tweede eeuw n.C. eveneens een samenhang tussen
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, die aanvingen met de slag in Noricum “toen
voor het eerst Cimbrisch wapengekletter weerklonk (primum Cimbrorum audita sunt
arma),” en de Germanenoorlogen in zijn eigen tijd, zoals we reeds zagen in Hoofdstuk
I 1.1.1.47 De nederlaag van Varus noemt Tacitus niet expliciet, maar wel de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones, wanneer hij de Romeinse generaal Cerialis in een toespraak waarin hij de Treveri en de Lingones de oren wast voor hun aandeel in de opstand van de Bataven (69-70 n.C.) de volgende woorden laat spreken: “De vele veldslagen tegen Cimbri en Teutones, de geweldige inspanningen van onze legers, de successen van de oorlogen die wij in Germanië hebben gevoerd: ze hoeven geen betoog.”48
Door het noemen van de Cimbri en Teutones in deze passage plaatst Tacitus de opstand van de Bataven en enkele andere Germaanse stammen op dezelfde trede van
gevaar als de oorlogen tegen deze twee volkeren, waardoor het Romeinse optreden
aan de Rijn om de veiligheid in de Gallische grensstreek te herstellen volkomen legitiem wordt.49 Onder “de oorlogen die wij in Germanië hebben gevoerd” kunnen overigens evengoed de nederlagen tegen de Germanen worden gerekend (bijvoorbeeld
de clades Lolliana en de clades Variana) als de overwinningen die waren behaald onder
Drusus, Tiberius en Germanicus tussen 12 v.C. en 16 n.C. Tacitus acht deze gebeurtenissen nog bekend genoeg (satis clarum) onder zijn publiek, waardoor zij hoegenaamd
Heinrichs 2009, 279 met n. 10 aldaar. Zie tevens Randsborg 2015, 26-28; 31-32.
Velleius Paterculus 2.120.1; Callies 1971, 347-348.
47 Tacitus, Germania 37.2.
48 Tacitus, Historiae 4.73.2.
49 Zie hiervoor Callies 1971, 348.
45
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geen toelichting behoefden50 – een duidelijk bewijs dat deze tot het Romeinse collectieve geheugen van zijn tijd behoorden. Hetzelfde lijkt gezegd te kunnen worden over
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, die in Tacitus’ tijd ongeveer tweehonderd
jaar geleden waren.51
In tegenstelling tot Tacitus brengt Suetonius in de tweede eeuw n.C. de clades Variana wel openlijk in verband met de oorlogen tegen de Cimbri, door op te merken dat
keizer Augustus na de nederlaag van Varus aan Jupiter Optimus Maximus de eed aflegde om grote spelen te organiseren zodra de toestand in het rijk zich weer genormaliseerd had: “Dit was eerder gebeurd in de oorlogen tegen de Cimbri en de Marsi.”52
Wellicht resoneert in deze passage de angst door voor een Germaanse invasie als gevolg van het wegvallen van Varus’ Rijnlegers – een gedachte die bijvoorbeeld ook door
Cassius Dio wordt gesuggereerd,53 maar die zoals gezegd nooit bewaarheid werd – en
associeerde Suetonius deze episode uit de Romeinse geschiedenis met collectieve herinneringen aan de tijd van de Cimbri en Teutones. Een opstand onder de Germanen
tijdens de regeerperiode van keizer Caligula zou volgens Suetonius eveneens reden
zijn geweest tot paniek. Caligula zou zelfs op het punt hebben gestaan te vluchten,
bang als hij was dat “zij zegevierend de toppen van de Alpen zouden bezetten, zoals
de Cimbri, of zelfs de stad, zoals de Senones lang geleden.”54 Of deze beide door Suetonius opgevoerde anekdotes historisch zijn of niet is in dezen niet zo relevant: wat vast
lijkt te staan is dat Suetonius’ publiek – zijn keizerbiografieën werden tijdens de regeerperiode van keizer Hadrianus gepubliceerd – deze memoria alleszins voorstelbaar
moeten hebben geleken.
Zover we kunnen nagaan heeft Plutarchus geen teksten nagelaten die verwijzingen
bevatten naar de clades Variana, maar van zijn Mariusbiografie staan vanzelfsprekend
grote delen in het teken van de strijd tegen de Cimbri en Teutones, waarvan de belangrijkste passages reeds in de voorgaande hoofdstukken werden besproken.55 In zijn
Caesarbiografie (18.1) vergelijkt Plutarchus – in navolging van Caesar – de opmars van
de Helvetii en Tigurini uit 58 v.C. met die van de Cimbri en Teutones, waarbij de biograaf vooral een parallel ziet tussen de stoutmoedigheid (of overmoed –
) van
de Helvetii en Tigurini met die van de Cimbri en Teutones. Aangekomen bij de laatste
fase van de Gallische Oorlog beweert Plutarchus in hetzelfde werk dat wanneer de
Galliërs onder aanvoering van Vercingetorix het moment hadden afgewacht waarop

Tacitus heeft de nederlaag van Varus en de daaropvolgende oorlogen onder Germanicus aan de overzijde van de Rijn in detail beschreven. Zie Annales 1.3.5-6; 1.43.1; 1.50.1-51.4; 1.55.1-71.3; 2.5.1-26.5, waaronder ook het bezoek van Germanicus aan het slagveld van 9 n.C. (1.61.1-62.2).
51 Volgens Callies (1971, 348) noemt Cerialis de Cimbri hier vooral ter legitimering van de Romeinse
aanwezigheid aan de Rijn en de beveiliging van Gallië.
52 Suetonius, Augustus 23.2; Callies 1971, 346-347; Wardle, ed. 2014, 185-186. Zie ook Trzaska-Richter
(1991, 152-154), die beweert dat het gevaar na de nederlaag van Varus, dat in haar ogen “irreal” was,
“propagandistisch hochgespielt wurde,” resulterend in de hierboven genoemde maatregelen (citaat
152). Trzaska-Richter gaat echter voorbij aan de impact van het collectieve geheugen: de werkelijke dreiging van de Germanen in 9 n.C. was dan misschien achteraf beschouwd irreëel, de op het moment zelf
gevoelde angst was dat waarschijnlijk niet.
53 Cassius Dio 56.22.2a = Zonaras 10.37.2a.
54 Suetonius, Caligula 51.3; Callies 1971, 347.
55 Van de zesenveertig capita staan er zestien in het teken van de strijd tegen de Cimbri en Teutones.
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Caesar volop in de burgeroorlog was verwikkeld, “er een paniek in Italië (zou) zijn
uitgebroken die niet had ondergedaan voor die ten tijde van de Cimbrische invasie.”56
Bij de dichter Juvenalis is er geen sprake van concrete oorlogsdreiging wanneer hij
de Cimbri opvoert in zijn vijftiende satire, verschenen tussen 100 en 127 n.C.57 De satiricus hekelt daarentegen vermeend kannibalisme bij de Egyptenaren, een verschijnsel
dat hij illustreert met een volgens hem waar gebeurd incident, om vervolgens op te
merken dat dergelijke uitwassen zelfs niet bij de woedende Cimbri (terribiles Cimbri),
noch bij de Britten of andere barbaren voorkomen. Door hun bandeloze en onnatuurlijke gedrag plaatsen de Egyptenaren – een volk dat Juvenalis hevig minacht zo blijkt
uit de betreffende satire – zich feitelijk buiten de menselijke gemeenschap. Met deze
vergelijking suggereert Juvenalis dat de Egyptenaren nog net een graadje erger zijn
dan de Cimbri, maar het is evident dat de laatsten meer dan tweehonderd jaar na de
slag bij Arausio en de overwinningen van Marius nog altijd behoorden tot de vaste
schrikbeelden uit het Romeinse verleden.58
Nog in de late oudheid, toen de Teutones geheel van het toneel waren verdwenen
en de Cimbri gedegradeerd tot een tweederangs stam, blijkt de herinnering aan beide
volkeren levend en leiden actuele gebeurtenissen in het noorden van het rijk ertoe dat
hun memoria wederom opduikt. Ammianus Marcellinus (circa 330-400 n.C.) beschrijft
bijna vijf eeuwen na de oorlogen tegen deze Germanen in het zeventiende boek van
zijn Res Gestae een succesvolle strafexpeditie van keizer Julianus tegen de Alamanni in
de Elzas, “een gedenkwaardige strijd (memorabili bello),” zo oordeelt de historicus, “die
kan worden vergeleken met de oorlogen tegen de Carthagers en de Teutones.” Het
getuigt van de kracht van Julianus dat de Romeinen slechts lichte verliezen leden tegen
deze barbaarse tegenstander, zo oordeelt Ammianus.59
In een andere passage merkt Ammianus Marcellinus naar aanleiding van de nederlaag van Lupicinus – de weinig capabele luitenant van Keizer Valens – tegen de
Theruingi bij de stad Marcianopolis in Thracië (376 n.C.) op dat lieden die niet vertrouwd zijn met oude feiten snel geneigd zijn te zeggen dat deze Gotische invasie haar
weerga niet kende. Zij worden nochtans misleid door de gruwelen van de recente tegenslagen die hen overweldigd hebben, want dergelijke beroeringen kwamen vaak
voor: “Cimbri en Teutones hebben vanuit afgelegen gebieden aan de oceaan plotseling
Italië overspoeld, maar nadat zij Rome onmetelijke verliezen (clades immensas) hadden
toegebracht zijn ze uiteindelijk door onze grootste generaals verslagen en met wortel
en tak uitgeroeid.”60 Uit beide passages bij Marcellinus spreekt feitelijk dezelfde boodschap: Rome heeft in het verleden wel vaker blootgestaan aan barbaarse dreiging,
maar steeds was daar op het eind een zwaarbevochten overwinning. Zo lijkt er in deze
beide passages de gedachte te worden uitgesproken dat er voor het Rome van het eind
van de vierde eeuw nog hoop is, ondanks de aperte dreiging van de Goten waaraan
het rijk in deze dagen blootstond – een laat-Romeins voorbeeld van sustained optimism.61
Plutarchus, Caesar 26.1-2.
Zie voor deze ruime datering Conte 1994, 474.
58 Juvenalis, Satirae 15.124.
59 Ammianus Marcellinus 17.1.14.
60 Idem 31.5.12.
61 Callies 1971, 349.
56
57
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Eenzelfde hoop gloort in de De bello Gothico van Claudius Claudianus (circa 370circa 404 n.C.). Tijdens de regering van de jonge keizer Honorius (393-423 n.C.) wordt
het West-Romeinse Rijk bedreigd door de Visigoten onder leiding van Alaric. De door
Claudianus bewierookte generaal Flavius Stilicho werpt zich in dit gedicht op als een
nieuwe Marius die de Romeinen in hachelijke tijden wederom vertrouwen schenkt:62
“Maar ook in ver voorbije eeuwen kwam zo’n aanval voor,
Italië is al vaker uitgedaagd, geef toe, maar nooit bleef
dat ongestraft: brandstichting werd gesmoord met Gallisch bloed,
en toen er bendes Cimbri en Teutones binnenstormden
zag men hun trieste hals al snel gevat in kettingen.
‘t Is schrale roem die niet door angsten is voorafgegaan,
grote gevaren leiden tot geweldige triomfen!”63
Het slot van het gedicht is veelzeggend:
“Want eerder werd al in die streek
volledig wraak genomen door beledigde Romeinen:
een storm van Cimbri, opgejaagd uit de moerassen van
de verre oceaan, wrong zich een doortocht door de Alpen,
maar sneuvelde in deze velden. Laat hier binnenkort
ons nageslacht de resten van twéé volkeren herdenken,
laat hier één zegeteken met een dubbel opschrift staan:
Hier drukt Romeinse grond op Cimbri en geduchte Goten,
geknecht door grote leiders, Stilicho en Marius.
O dwaze volkeren, leer dat u Rome nooit moet tarten.”64
De vierde-vijfde-eeuwse kerkvader Hiëronymus bericht in een brief uit 409 n.C. dat de
bewoners van Hispania in zijn dagen vol angst zijn voor de vrijwel dagelijkse Germaanse aanvallen die het land teisterden, die hen “herinnerden aan de aanvallen van
de Cimbri (recordantes irruptionis Cimbricae).”65 Een lofrede van de hand van de vijfdeeeuwse politicus en auteur Sidonius Apollinaris op zijn schoonvader Avitus tenslotte
memoreert de militaire prestaties van de laatste door de godin Roma glorieuze militaire prestaties uit Rome’s verleden te laten prijzen, om daar vervolgens de in werkelijkheid tamelijk bescheiden daden van Avitus tegenover te kunnen stellen:
“Gij die eens door mij tezamen met de Teutones werd verslagen,
Cimbriër, is aan mij onderworpen,
en uw handen die eens het machtige zwaard droegen, liet ik slechts nog ketenen
dragen.”66

Claudius Claudianus, De bello Gothico 267-268.
Idem 289-295; Callies 1971, 349-350.
64 Claudius Claudianus, De bello Gothico 645-646.
65 Hiëronymus, Epistulae 123.15.4; Callies 1971, 349.
66 Sidonius Apollinaris, Carmina 7.76-78 met commentaar bij Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 559.
62
63
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1.2.2 (Externe) dreiging als graadmeter voor het gevaar van de Cimbri en Teutones
In de meeste van de hierboven besproken passages uit de antieke literaire overlevering
wordt actuele vijandelijke dreiging mnemonisch in verband gebracht met de oorlogen
tegen de Cimbri en Teutones. Het doel van de schrijvers is om de ernst van de actuele
dreiging te benadrukken of, in het geval van enkele passages uit de tijd van Octavianus/Augustus, om diens (militaire) verdiensten voor de staat boven die van illustere
generaals uit Rome’s rijke verleden te laten uitstijgen. Met name in de late oudheid
dienen recalled memories aan de Cimbri en Teutones hoop te bieden in tijden dat de
grenzen van het Romeinse Rijk onder druk stonden van Germaanse stammen.67
Een omgekeerd mechanisme wordt echter ook gehanteerd, namelijk het in verband
brengen van oorlogen en/of invasies uit een verder verleden met de meer recente oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. Voor de hand ligt het verband tussen de opmars
van de Cimbri en de Gallische inname van Rome in de vierde eeuw v.C., dat onder
andere nadrukkelijk wordt gelegd door Diodorus Siculus, die schreef in de tijd van
Caesar.68 Daarnaast plaatst Diodorus de Cimbrische dreiging in de context van de Keltische invasies van Griekenland (Delphi) en Azië en wijst hij op de eeuwenoude voorliefde van de Noord-Europese barbaren voor plunderen, om het land van anderen aan
te vallen en vreemde volkeren met minachting te bejegenen.69 Ook Plutarchus en Appianus vergelijken in de eerste en de tweede eeuw n.C. de opmars van de Cimbri en
Teutones met Keltische invasies van voorbije eeuwen.70
Diverse auteurs stellen de Germaanse invasies qua impact op een lijn met de oorlog
tegen Hannibal, niet in de laatste plaats vanwege de gemeenschappelijke bedwinging
van de Alpen door de Carthaagse legers en de Cimbrische krijgshordes.71 In zijn reeds
eerder besproken zestiende Epode, waarin Horatius de burgeroorlog die het Romeinse
volk teistert vergelijkt met beproevingen uit het verleden verwijst de dichter vrijwel
zeker naar de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. Door ze achter elkaar te plaatsen
suggereert Horatius nadrukkelijk dat de Germaanse aanval op Rome qua hevigheid
niet onderdeed voor die van Hannibal: “Rome dat niet voor het wilde, blauwogig Germania zwichtte noch door de vloek van onze vaderen, Hannibal.”72 In de Pharsalia
brengt de dichter Lucanus (39-65 n.C.) de angst van de burgers van Ariminum voor
de troepen van de oprukkende Caesar ten tijde van de Romeinse burgeroorlog tussen
Caesar en Pompeius in verband met onheil uit een verder verleden, namelijk “de Gallische aanval, de stortvloed van Cimbri, het Punische oorlogsgevaar en de razernij van
Teutones (Cimbrumque furentem… furoris Teutonici).73 Eveneens tegen de achtergrond
Zie voor barbarendreiging in de laat-Romeinse tijd bijv. Thompson 1982; Burns 1994; Todd 2001, 67127; Burns 2003, 248-373; Kulikowski 2007; James 2009, Jensen 2018, 231-252.
68 Diodorus Siculus 5.32.3-5. Zie bijv. ook Lucanus, Pharsalia 1.254; Suetonius, Caligula 51.3; Ampelius,
Liber memorialis 45.1-2; Callies 1971, 346.
69 Diodorus Siculus 5.32.4-5. Waarschijnlijk betreft het hier een echo van Posidonius, aldus Kidd (1988,
929).
70 Plutarchus, Marius 11.3; Appianus, Illyrica 10.1.4.
71 Plinius, Naturalis historia 36.2; Florus 1.38.15; Ampelius, Liber memorialis 45.2; Orosius, Historiarum adversum paganos 5.16.14. Zie voor antieke associaties tussen de Cimbri en de invasies van de Galliërs en
Hannibal tevens Callies 1971, 341.
72 Horatius, Epodae 16.7-8 met Watson, ed. 2003, 493-494.
73 Lucanus, Pharsalia 1.254-255.
67
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van de Romeinse burgeroorlog laat Cassius Dio Caesar in een toespraak voor zijn uitgeputte soldaten bij Placentia (Piacenza) wijzen op de waanzin dat “de verstandige
Romeinen Germaanse daden op hun geweten hebben,” want in plaats van Gallië te
plunderen “brandschatten we het land ten zuiden van de Alpen, alsof we hordes Epiroten, Carthagers of Cimbri zijn.”74 In de late oudheid noteert Eutropius dat de angst
dat de Galliërs wederom naar Rome zouden optrekken “haast nog groter (was) als
voor Hannibal ten tijde van de Punische Oorlog.”75
Justinus (derde eeuw n.C.), de epitomist van Pompeius Trogus’ Historiae Philippicae
uit de augusteïsche tijd, componeert in zijn Epitoma historiarum Philippicarum behendig
een angstbeeld van een andere luis in de Romeinse pels, te weten Mithridates VI van
Pontus (132-63 v.C.), die – zo suggereert Justinus nadrukkelijk – voorafgaand aan zijn
openlijke strijd tegen Rome gemijmerd zou hebben over alle grote vijanden van de
Romeinen. Hieronder bevinden zich vanzelfsprekend de vaker gememoreerde Galliers uit de vierde eeuw v.C., maar ook Pyrrhus van Epirus en meer recent de Italische
bondgenoten die tussen 90 en 88 v.C. de wapens hadden opgenomen tegen Rome; in
Justinus’ beleving voltrokken zich “op hetzelfde moment” de oorlogen tegen de Cimbri, gevochten tegen “ontelbare duizenden wilde en woeste mensen die Italië vanuit
Germanië hadden overspoeld als een wervelstorm.”76 De climax van de dreiging volgt
aan het eind van deze passage, waarin Justinus de vorst van Pontus laat opmerken dat
Rome de oorlogen tegen deze afzonderlijke vijanden weliswaar had kunnen bolwerken, “maar dat zij zouden worden overweldigd door een gezamenlijke aanval, waardoor zij geen handen vrij zouden hebben voor een oorlog tegen hem.”77 Hoewel Justinus hier de plank in chronologisch opzicht misslaat78 – op het moment dat Mithridates
in 89 v.C. zijn strijd tegen Rome begon waren de Cimbri al meer dan tien jaar verslagen
– is het veelzeggend dat de auteur het gevaar van Mithridates kennelijk zonder discussie weet de vergroten door zoiets als een bondgenootschap tussen Pontus en de
Cimbri te suggereren.
In het voor educatieve doeleinden samengestelde Liber memorialis van Lucius Ampelius (derde-vierde eeuw n.C.) wordt de tijd “toen de Cimbri de Tridentijnse Alpen
bezetten (cum Cimbri Tridentinas Alpes occupaverant)” opgesomd te midden van een lijst
van “oorlogen van het Romeinse volk <waarin (…) Rome zelf bedreigd was>,” te weten de oorlog tegen Lars Porsenna, de nederlaag tegen de Galliërs bij de Allia en de
daaropvolgende inname van het Capitool, de oorlog tegen Pyrrhus van Epirus, de oorlog tegen Hannibal en de slavenoorlog tegen Spartacus, Crixus en Oenomaus. 79

Cassius Dio 41.30.2-3.
Eutropius, Breviarium ad urbe condita 5.1.2.
76 Justinus 38.4.15.
77 Idem 38.4.16.
78 Adler 2011, 44: “To this end, he claims that the invasion of the Cimbri speaks to the Romans’ inability
to maintain control in Italy (...). This rationale seems strange: the Romans had pacified the Cimbri by
101 B.C., more than a decade before the war with Mithridates began.”
79 Ampelius, Liber memorialis 45.1-3; vrgl. 22.4; 47.4.
74
75
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1.3 Conclusie
In dit hoofdstuk werd in de eerste plaats vastgesteld dat wanneer recalled memories aan
de Cimbri en Teutones worden opgevoerd in relatie tot latere externe bedreigingen
van het Romeinse Rijk, antieke schrijvers het principe lijken te hanteren dat de invasie
van de Cimbri en Teutones de ernst van de meer recente gebeurtenis dient te onderstrepen. Dit wordt met name evident bij Caesar, die in het eerste boek van de De bello
Gallico de opmars van Helvetische en Germaanse stammen in de beginperiode van zijn
proconsulschap in Gallië mnemonisch tracht te koppelen aan de Cimbri en Teutones.
Het is aannemelijk dat ongeveer vijftig jaar na de nederlaag tegen deze volkeren – ruim
binnen de termijn waarbinnen het communicatieve geheugen werkzaam blijft – collectieve herinneringen aan deze traumatische nederlagen in Rome nog altijd levend zijn
geweest. Dit besef kan Caesar ertoe hebben aangezet om relatief kleine volksbewegingen binnen de Noordwest-Europese stammenwereld op te schroeven tot grootscheepse migratiegolven en zijn overwinningen op de Helvetii en Germanen tot militaire operaties van Mariaanse proporties.
Het omslagpunt van het communicatieve geheugen is gelegen binnen de regeerperiode van Octavianus/Augustus. Confrontaties tegen Germaanse stammen uit het
Rijngebied vormden in de augusteïsche periode een wederkerend probleem, maar
hoewel de Cimbri en Teutones zo nu en dan worden opgevoerd in de poëzie uit die
tijd heeft op Propertius na geen enkele augusteïsche dichter het contemporaine Germanengevaar in verband gebracht met eerdere Germanendreiging.
Dit lijkt te veranderen na de dramatische nederlaag in het Teutoburgerwoud. Met
name de suggestie dat onder zijn leiding de woongebieden van de Cimbri waren bezocht kan een poging van keizer Augustus zijn geweest om de nederlaag van 9 n.C.
voor de publieke opinie te compenseren met de beteugeling van het grote gevaar van
weleer. In de vroege Keizertijd leggen Velleius Paterculus, Tacitus en Suetonius eveneens mnemonische banden tussen de Cimbri en Teutones en de nederlaag van Varus
– een tendens die in de loop van de tweede eeuw n.C. lijkt weg te ebben. De Cimbri en
Teutones overleven niettemin het proces van unintentional forgetting en duiken tot in
de late oudheid zo nu en dan nog op bij antieke schrijvers die over barbarendreiging
in hun eigen tijd schrijven. De Cimbri en Teutones lijken te zijn verworden tot een
culturele herinnering die vooral in hernieuwde tijden van barbarenleed de actuele situatie dient te contextualiseren en een boodschap van hoop moet uitzenden.
Eveneens werd in dit hoofdstuk aangetoond dat wanneer de oorlogen tegen de
Cimbri en Teutones in verband worden gebracht met oudere invasies uit het Romeinse
verleden de antieke literaire traditie vooral teruggrijpt op collectieve herinneringen
aan de Gallische inname van Rome en Gallische invasies uit de vierde-derde eeuw v.C.
en de invasie van Hannibal uit de derde eeuw v.C. De boodschap van dit soort vergelijkingen lijkt evident: de aanvallen van de Cimbri en Teutones moeten nagenoeg even
ernstig zijn geweest als de Gallische inname van Rome en de invasie van Hannibal.
Op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde literaire overlevering kunnen we
concluderen dat reminiscenties van barbarendreiging uit het verleden een versterkende werking kunnen hebben gehad op de vorming van negatieve collectieve emoties en herinneringen in tijden van nieuwe barbarendreiging. In termen van collective
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trauma zouden we kunnen stellen dat wanneer antieke auteurs een mnemonische relatie leggen tussen twee perioden van barbarendreiging, de oudste gebeurtenis een
mogelijke conducive background vormde voor de recentere gebeurtenis. Daarbij lijkt nadrukkelijk het principe te gelden dat de herinnering van de oudste gebeurtenis wordt
opgevoerd als graadmeter voor de ernst van de meer recente.
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2
De ‘redder van Rome:’ recalled memories aan Marius

In Hoofdstuk I 5.3.5 werden de overwinningsmonumenten van Marius besproken, die
fungeerden als plaatsen van herinnering, zichtbare geheugenplaatsen die ankerpunten
vormden in het historisch bewustzijn van de Romeinse samenleving.1 Ondanks de
damnatio memoriae die Marius ten deel viel ten tijde van de alleenheerschappij van Sulla
– zelfs de urn met zijn as (reliquiae) werd op last van de dictator opgegraven en over
de Anio uitgestrooid2 – had Marius zich mede dankzij zijn bouwlust een plaats weten
te verwerven te midden van illustres viri uit de tijd van de Republiek. Daarmee lijkt het
onweerlegbaar dat de maatregelen van Sulla en anderen en de door hen geïnitieerde
negatieve literaire traditie jegens Marius met als doel diens herinnering te doen vervagen, op de korte termijn uiteindelijk niet het beoogde effect hebben gesorteerd.3
Zoals in het vorige hoofdstuk werd onderzocht op welke momenten en op welke
wijze collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones werden heropgevoerd staat
thans de vraag centraal hoe persistent de herinneringen aan hun bedwinger Caius Marius in werkelijkheid zijn geweest. In dit hoofdstuk onderzoeken we derhalve wat er
met collectieve herinneringen aan Marius gebeurde na het verstrijken van drie tot vier
generaties – de uiterste marge van het communicatieve geheugen. Is er een geneigdheid waarneembaar in het antieke bronnenmateriaal tot een heractualisering van Marius in zijn rol als de redder van de Romeinse staat op momenten dat er sprake was
van nieuwe barbarendreiging, zoals dat ook het geval was met zijn Germaanse vijanden van weleer?

2.1 De neef: Julius Caesar
Eén van de belangrijkste conservators van Marius’ herinnering was zijn neef, Caius
Julius Caesar, die zich, zoals we in Hoofdstuk II 2 en 3 zagen, in de De bello Gallico heeft
trachten te profileren als een nieuwe Marius en redder van Rome toen de stad en het
rijk ongeveer vijftig jaar na de opmars van de Cimbri, Teutones en Tigurini opnieuw
Zie voor de definitie van een Romeinse herinneringsplaats Walter 2004, 155-179; voor enkele case studies 179-195.
2 Cicero, De legibus 2.22.56; Valerius Maximus 9.2.1. Nippel 1995, 67 spreekt waarschijnlijk ten onrechte
over Marius’ “corpse.” Zie ook Epstein 1987, 25; Spannagel 2003, 342; Flower 2006a, 86-98; Badian 2009,
21; Santangelo 2016, 98.
3 Evans 1994, 8; Flower 2006a, 86-98. Dit in weerwil van wat Kildahl (1968, 6) beweert, namelijk dat
Marius’ herinnering grotendeels is uitgewist door toedoen van zijn politieke tegenstanders.
1
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werden opgeschrikt door barbarenmigraties in het noordwesten van Europa. Zonder
Marius veel te noemen – de naam komt in de De bello Gallico slechts één keer voor, in
de zogenaamde Vesontio-passage4 – heeft Caesar zijn publiek ervan proberen te overtuigen dat de barbarendreiging waaraan Rome thans blootstond in dezelfde orde van
grootte moest worden gezien als de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en dat in
hemzelf een nieuwe Marius schuilging. Caesars recalled memories aan deze periode in
de De bello Gallico behelsden zoals we in het vorige hoofdstuk zagen echter vooral een
aantal expliciete verwijzingen naar de Cimbri en Teutones, met name naar hun Helvetische bondgenoten, de Tigurini, en de Romeinse nederlaag van 107 v.C. Memoria aan
Marius lijkt niettemin een belangrijke rol te hebben gespeeld in Caesars zelfrepresentatie in de periode voorafgaand aan zijn proconsulschap in Gallië.
Zoals we al zagen in Hoofdstuk I 5.3.2 las Caesar in 68 v.C. de begrafenisrede voor
Julia, Caesars tante en weduwe van Marius, voor en liet hij in de begrafenisstoet beeltenissen van Marius meevoeren die herinnerden aan de zeges van de generaal – ondanks het verbod dat hierop door Sulla was ingevoerd.5 Ogenschijnlijk speelde deze
‘heropvoering’ van Marius’ triumphus zich af op een familiair niveau, maar de stoet
reveleerde zich feitelijk aan de gehele bevolking als een gedeelde herinnering aan
Rome’s glorieuze verleden.6 Caesars controversiële daad zou door het publiek luid
bejubeld zijn, omdat dit eerbewijs ervoor zorgde dat Marius’ prestaties na een lange
periode van stilzwijgen weer aan de vergetelheid werden onttrokken. Met deze daad
benadrukte Caesar nadrukkelijk zijn familierelatie met de overleden generaal.7 Toen
in hetzelfde jaar Caesars echtgenote Cornelia, de dochter van Marius’ bondgenoot L.
Cornelius Cinna, overleed greep Caesar deze gelegenheid mogelijk opnieuw aan om
zijn relatie met Marius onder de aandacht te brengen.8
Alleen al het voorlezen van een laudatio kon behoorlijk verreikende implicaties hebben voor het collectieve geheugen, voorgedragen vanaf de rostra en hoorbaar voor iedereen die zich de moeite had getroost om op de dag van de begrafenis naar het Forum
te komen. De combinatie van het gesproken woord (de toespraak) en beeld (de processie van de imagines die tijdens de plechtigheid de grafkist omringden [circumfusas])
versterkte het accent dat op de dag van de begrafenis werd gelegd op de memoria van
de overledene en zijn – of in dit geval haar – familie en voorvaderen. Daarnaast was
het gebruikelijk dat de tekst van een begrafenisrede na verloop van tijd werd gepubliceerd, zodat deze ook in geschreven vorm invloed kon blijven uitoefenen op het collectieve geheugen van de stad Rome.9 Zoals we in Hoofdstuk I 5.3.5 zagen liet Caesar
Caesar, De bello Gallico 1.40.5.
Plutarchus, Caesar 5.2-5; Suetonius, Caesar 6.1; Gelzer 1960, 28; Flower 1996, 143-145; Spannagel 2003,
338; Walter 2004, 95; Sumi 2005, 43-44; Goldsworthy 2006, 98-99; Gruen 2009, 24-25; Wardle 2009, 102;
Santangelo 2016, 99.
6 Flower 2009, 71.
7 Plutarchus, Caesar 5.2; Vanderbroeck 1987, 142; appendix B, 222-223, nr. 7; 229-230, nr. 19; Jeffrey Tatum
2008, 33-34.
8 Voor Cornelia’s begrafenis zie Plutarchus, Caesar 5.2-3; Suetonius, Caesar 6.1; voor mogelijk ‘Marianism’ tijdens de laudatio zie Jeffrey Tatum 2008, 34; Pelling, ed. 2011, 151.
9 Zie voor laudationes Polybius 6.54.1-2 en tevens Kierdorf 1980 en 1999; Hölkeskamp 1995, 11-12; 31-32;
Flower 1996, 128-158; Walter 2004, m.n. 97-99; Flower 2009, 69; voor de pompa funebris Hoofdstuk I
4.2.5.1. De gang van zaken rondom het voorlezen van de laudatio wordt beschreven door Polybius
(6.53.1-54.5); het opstellen van de imagines rondom de overledene door Tacitus (Annales 3.5.1-2), in het
kader van de begrafenis van Drusus in 20 n.C. Voor de maatschappelijke reikwijdte van de laudatio zie
4
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enkele jaren na de begrafenisceremonie van zijn tante ook Marius’ overwinningsmonumenten in hun oude glorie herstellen die op bevel van Sulla waren verwoest. Met
deze beide memory sanctions plaatste Caesar zijn oom doelbewust terug in het communicatieve geheugen van Rome, waardoor niet alleen de memoria van Marius werd benadrukt, maar ook Caesars verwantschapsband met hem.10

2.2 Twee mannen uit Arpinum
Vanaf dezelfde tijd prijst Cicero, niet bepaald een politiek geestverwant van Marius,
in zijn redevoeringen bij herhaling diens militaire successen tegen Iugurtha en de Cimbri en Teutones en schaart hij Marius onder de meest vooraanstaande legeraanvoerders uit de geschiedenis van Rome. Ook de titel ‘vader des vaderlands (pater patriae)’
onthoudt de redenaar hem niet – niet als officiële titel, maar als een postume lofprijzing
voor de redder van de staat.11
Elders gebruikt hij voor Marius termen als “beschermer van de staat (conservator
patriae),” “beschermer van het rijk (conservatoris huius imperio Sestio),” “beschermer van
deze stad (custos huius urbis)” en “de beschermer van de stad en het rijk (custos civitatis
atque imperii).”12 In In Catilinam omschrijft hij Marius als de man “die Italië tot tweemaal toe bevrijd heeft van angst en slavernij (qui bis Italiam obsidione et metu servitutis
liberavit),” in Pro Sestio is Marius de man “die de vijand angst aanjoeg, onderwijl hoop
en steun biedend aan het vaderland (terror hostium, spes subsidiumque patriae),” en tevens “deze goddelijke man (...) geboren voor de redding van dit rijk (divinum illum
virum atque (...) natum ad salutem huius imperii).”13 Telkens weer verwijst Cicero impliciet naar de grote militaire daden van Caius Marius, die – onuitgesproken als ze blijven
– voor eenieder onder Cicero’s publiek goed bekend lijken te zijn.
Gezien het grote respect waarmee de massa in Rome de herinnering aan Marius in
ere hield konden deze recalled memories de publieke positie van Cicero alleen maar versterken. Maar meer dan dat fungeerde Marius als een exemplum voor Cicero’s eigen
carrière: als novus homo binnen de Romeinse nobilitas vereenzelvigt Cicero zijn eigen
prestaties met die van de nog altijd populaire Marius, die zoals we zagen, evenals Cicero van bescheiden provinciale komaf was – zowel Marius als Cicero waren geboren
in Arpinum – en in de verte zelfs familie was van de grote generaal (Marius’ zuster
was gehuwd met Cicero’s oudoom Gratidius).14 Gezien het feit dat een eenvoudige,
Sumi 2005, 44-45 en tevens Cicero, Brutus 24.92; De officiis 3.1.4 met Walter 2004, 49 over de impact van
gepubliceerde redevoeringen in algemene zin.
10 Carney 1970, 71-72 met n. 299; Evans 1994, 10.
11 Cicero, Pro Rabirio perduellionis 10.27: “Caius Marius, die we met recht vader des vaderlands noemen,
de vader zeg ik, van uw vrijheden en van onze republiek (C. Marius, quem vere patrem patriae, parentem
inquam, vestrae libertatis atque huiusce rei publicae possumus dicere);” Weinstock 1971, 201; 204; Alföldy
1978, 81; 116.
12 Cicero, Pro Sestio 16.37 (beschermer staat); Pro Sestio 54.116 (beschermer rijk; vrgl. Livius, Periocha 68
[rei publicae]); In Catilina 3.24 (beschermer stad); Post reditum ad Quirites 4.9 (beschermer stad en rijk). Zie
tevens Alföldy 1978, 60-61; Van der Blom 2010, 203-204.
13 Cicero, In Catilina 4.21 (bevrijd van angst en slavernij); Pro Sestio 16.37-38 (vijand angst aanjoeg); 22.50
(geboren voor redding).
14 Voor historische exempla en rolmodellen in het werk van Cicero zie Van der Blom 2010, 18-25; 61-286;
voor de rol van Marius in Cicero’s oeuvre zie Evans 1994, 146-152; Gasser 1999, 44-45; Dugan 2005, 11315
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provinciaal-stedelijke Italische afkomst meer dan eens aanleiding gaf tot spotternij is
het niet vreemd dat Cicero de militair uiterst succesvolle Marius met enige regelmaat
in zijn geschriften en redevoeringen naar voren schuift, om zo een latent minderwaardigheidsgevoel weg te poetsen.15 In plaats van zijn afkomst te verloochenen was het
effectiever om een illustere plaatsgenoot te memoreren, wiens carrière in de verte
enige gelijkenissen vertoonde met die van de redenaar zelf.16 Overigens valt op dat
Cicero, al naar gelang het politieke klimaat in Rome, zijn persoonlijke doelstellingen
en zijn publiek, meerdere ‘Mariussen’ ten tonele voert. Vooral in zijn theoretische geschriften is Cicero de generaal over het algemeen minder goedgezind en wordt Marius’ politieke optreden door Cicero als nauwelijks nastrevenswaardig gepresenteerd.17
Vooral in de tijd dat Cicero vol de confrontatie zocht met de populistische politicus
Catilina (63 v.C.) is de redenaar scheutig in het oprakelen van Marius’ memoria, de
generaal die hij in In Catilinam kwalificeert als de “beschermer van de stad (custodem
huius urbis).”18 Hoewel Marius door Cicero hier in een rij wordt geplaatst van staatslieden die veel geweld gebruikt hadden om de hoogste macht te bereiken, was hun
doel nimmer het verwoesten van de staat – dit natuurlijk in tegenstelling tot Catilina
en diens aanhangers, zo valt tussen de regels door te lezen.19
In Pro Murena plaatst Cicero zichzelf te midden van andere dappere mannen uit
Rome’s verleden, waaronder opnieuw Marius, terwijl hij in Pro Sulla zijn gemeenschappelijke herkomst met Marius bijna terloops ter berde brengt door op te merken
dat hij afkomstig is uit een stad “die nu al voor de tweede maal redding heeft gebracht
aan de Urbs en het rijk (ex eo municipio unde iterum iam salus huic urbi imperioque missa

13; Santangelo 2008, 597-607; Van der Blom 2010, 44-45; 50-51; 74; 118-119; 158-160; 181-182; 188-192;
203-208; 259-263; 277-278; 326-327; 334-335; Steel 2013b, 1-3; Santangelo 2016, 100. Voor verdere loftuitingen van Cicero jegens Marius zie o.a. Pro Archia 3.5; Pro Balbo 20.46; Pro Rabirio perduelliones 10.27;
10.29-30; In Catilinam 4.21; Pro M. Fonteio 16.36; 20.43; De imperio Cn. Pompei 47; Pro lege Manilia 47; 60;
De provinciis consularibus 13.32; Pro Sulla 23; In Verrem 2.3.209; 2.5.14; 2.5.25; 2.5.181; Pro Murena 17 en
verder nog De legibus 1.1; 1.4; 2.6; Post reditum ad Quirites 8.19; Pro Sestio 22.50; Benario 1957, 179; Stockton 1971, 95; Alföldy 1978, 60-61; 65; 81; Mitchell 1979, 46-51; Goldsworthy 2006, 99. Voor de familieband
tussen Cicero en Marius zie De officiis 3.16.67: “M. Marius Gratidianus, een bloedverwant van ons beiden
(M. Marius Gratidianus, propinquus noster…);” Epistulae ad Atticum 12.49.2; Zmeskal 2009, 185-188; 269273 (1); TS 38 (Marii/Gratidii) en TG 17-18 (2), en verder Levick 2015, xiii, 2-4; Santangelo 2016, 6; 100.
15 Ramage 1973, 70-71. Afgaande op een overgeleverd fragment uit Cicero’s redevoering In P. Clodium
et C. Curionem (frgm. 20, ed. Schoell) maakte Clodius toespelingen op de boerse afkomst van de redenaar. In Tusculanae disputationes 2.22.53 wordt Marius “een boerse man (rusticanus vir)” genoemd.
16 Vrgl. Ramage 1973, 71: “From this it would seem that if a Roman like Cicero maintained an allegiance
to his town of origin, he could suffer such criticism, no matter how refined he might be.” Deze opmerking gaat voorbij aan Cicero’s doelbewuste reactivering van herinneringen aan Marius. Zie in dat kader
tevens Gasser 1999, 32-49 voor de rol van Cicero’s geboorteplaats in zijn geschriften.
17 Voor negatieve connotaties zie bijv. De legibus 3.17.38; De haruspicum responsis 54; De natura deorum
3.80-81; De officiis 3.20.79-81; De oratore 3.8; Post reditum ad Quirites 7.20; Post reditum in senatu 38; Pro
Sestio 50; Tusculanae disputationes 2.22.53; 56. Zie voor Cicero’s ambivalente houding jegens Marius ook
Carney 1960a, 83-122; Evans 1994, 9-10; Werner 1995, 97-214; Morstein-Marx 2004, 110-111; 214; 216;
Kelly 2006, 152-153; Van der Blom 2010, 181-182; 190-192; 203-208; 259-263; 268-269; Santangelo 2016,
101. Voor een soortgelijke ambivalentie jegens de Gracchen zie Béranger 1972, 732-763; Walter 2004, 6667; Van der Blom 2010, 103-107.
18 Cicero, In Catilinam 3.24.
19 Idem 3.25.
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est).”20 Uiteraard zinspeelt Cicero hier op de gezamenlijke afkomst uit Arpinum en de
militaire zeges van Marius, zeges die Cicero op dezelfde lijn plaatst met zijn eigen
overwinning op Catilina.21 Mogelijk gedurende zijn verbanning uit Rome (58-56 v.C.)
wijdde Cicero een gedicht aan Marius (carmen Marianum), een eerbewijs aan de man
die niet alleen dezelfde geboortegrond kende, maar die evenals hijzelf een gewezen
banneling was.22 Deze analogieën tussen Marius en Cicero maakten de laatste een autoriteit par excellence voor een biografisch geschrift over de generaal.23 Tijdens zijn ballingschap zou Cicero vaak aan Marius hebben gedacht, zo beweert de redenaar zelf,
en zelfs zou hij over hem hebben gedroomd. In deze moeilijke periode kon Cicero zich
blijkbaar optrekken aan de wijze waarop Marius met zijn moed en sterke karakter
kracht had geput om zijn tegenslag te verwerken – althans, dat is het beeld dat Cicero
later schetst.24 Een saillant detail is verder dat tot Cicero’s terugkeer werd besloten
tijdens de Ludi Apollinares, gehouden in juli 57 v.C., op hetzelfde moment dat er eer
werd bewezen aan Virtus in Marius’ Tempel van Honos et Virtus – en daarmee dus
expliciet aan Marius zelf. Dit gebouw, zo oreert Cicero, “leende zijn ruimte voor het
eerherstel van Marius’ stadsgenoot en de verdediger van de publieke zaak.”25 Door de
impliciete connectie tussen de Ludi Apollinares en de eerbewijzen aan Virtus die Cicero aanbrengt bestaat de mogelijkheid dat ook de Ludi waren georganiseerd om Marius’ overwinningen op de Cimbri en Teutones te memoreren, zoals Wardle oppert.26
Maar niet alleen Cicero eigende zich als plaatsgenoot van Marius diens herinnering
toe. Ook Catilina, Cicero’s politieke tegenstander tussen 65 en 62 v.C., zou zich bediend hebben van Marius’ memoria. Naar verluid zou de opstandige staatsman een
zilveren legioenadelaar naar zijn gewapende mannen in Forum Aurelium, een klein
stadje in Etrurië, hebben laten sturen, daterend uit de tijd van Marius’ oorlog tegen de
Cimbri. In de beslissende slag van de Catilinarische opstand, ergens in de omgeving
van Picenum (Pistoia) aan het begin van 62 v.C., nam Catilina “met vrijgelatenen en
kolonisten positie bij de adelaar, waarvan het verhaal ging dat Caius Marius die nog
in zijn leger had gehad tijdens de oorlog tegen de Cimbri.”27 Cicero impliceert zelfs dat
Catilina deze legerstandaard voorheen thuis in een schrijn had staan, alvorens hij hem

Cicero, Pro Murena 17; Pro Sulla 23.
Voor associaties tussen de prestaties van Marius en Cicero zelf zie Pro Murena 17; Pro Sulla 23; In
Verrem 2.5.180; Mitchell 1979, 47; Evans 1994, 10; Gasser 1999, 45.
22 Voor verwijzingen naar hun ballingschap zie Cicero, Post reditum in senatu 15.37-38; Post reditum ad
Quirites 3.6-8; 4.9-11; 8.19-21; Pro Sestio 22.50; vrgl. 17.38; Pro Milone 29.80-30.83; Pro Plancio 10.26; De re
publica 1.3.6, en tevens Kelly 2006, 142 n. 25 aldaar; 152-153; Van der Blom 2010, 203-208; 214; 259-263;
277-278; 310; 326-327; 329.
23 Zie voor dit gedicht FLP 174-178, nr. 15-19; Cicero, Epistulae ad Atticum 12.49.2; vrgl. 2.15.3; De divinatione 1.47.106; De Legibus 1.1.1; Scriptores historiae Augustae, Gordiani tres 3.2; Werner 1995, 196-209 en
verder Benario 1957, 177-181; Stockton 1971, 2; Rawson 1975, 3-5; 117; Alföldy 1978, 81 met n. 349 aldaar;
Mitchell 1979, 48-49; Habicht 1990, 10; 18; Fuhrmann 1992, 17-18; Van der Blom 2010, 206-208; Santangelo 2016, 100. Voor Cicero als autoriteit op het gebied van Marius zie Gasser 1999, 45.
24 Cicero, De divinatione 2.67.140; zie ook 1.27.59; 2.67.137-138; vrgl. Valerius Maximus 1.7.5 met Wardle,
ed. 1998, 226; Van der Blom 2010, 260-262; Woolf 2015, 82.
25 Cicero, Pro Sestio 54.116.
26 Wardle, ed. 1998, 226-227.
27
Sallustius, De coniuratione Catilinae 59.3; Flower 2010, 146; Matthew 2010, 58; Levick 2015, 84; Santangelo 2016, 100.
20
21

317

Terror Germanicus

liet meevoeren naar Picenum.28 Aan welke zijde men in 63-62 v.C. ook vocht – hetzij
aan de kant van Catilina’s opstandelingen, hetzij aan de kant van Cicero en de senaattroepen – de herinnering aan Marius kon blijkbaar in beide gevallen dienen als een
passend exemplum.
In 45 v.C. werd Cicero nog éénmaal direct geconfronteerd met Marius’ memoria, en
ditmaal betrof het een herinnering van vlees en bloed. In dat jaar dook er zoals we
eerder zagen in Hoofdstuk II 4.4.3 namelijk een pseudo-Marius (
) op in
Rome, Amatius genaamd. Volgens Appianus “beweerde (deze man) een kleinzoon
van Marius te zijn en daarom (lag hij) goed bij het volk.”29 De man zou zich dus hebben
voorgedaan als de zoon C. Marius de Jongere en diens vrouw Licinia. Deze Amatius
wist in korte tijd grote populariteit te bereiken in verschillende veteranenkolonies en
vooraanstaande Italische steden en vrijwel alle collegia, zodat deze hem adopteerden
als hun patroon, zo lezen we bij Valerius Maximus.30 Kort hierop werd Amatius door
Caesar verbannen uit Rome en Italië, nadat hij pogingen had ondernomen om officieel
toe te treden tot Caesars familie.31 Na de moord op Caesar dook hij echter weer op in
Rome, maar werd niet lang daarna, op 13 april 44 v.C., zonder enige vorm van proces
ter dood gebracht op bevel van consul Marcus Antonius. 32 Deze gebeurtenissen laten
zien dat de memoria aan Marius ruim veertig jaar na diens dood nog altijd levend was.
Gezien de familierelatie tussen Marius en Caesar sloeg Amatius met zijn vermeende
afstamming feitelijk twee vliegen in één klap.33 Hoewel Amatius via enkele Cicero niet
nader bekende boodschappers en wat later een omvangrijke brief gepoogd heeft persoonlijk met de redenaar in contact te komen, zo laat Cicero op 20 mei 45 v.C. aan zijn
vriend Atticus weten, kunnen we uit dit schrijven opmaken dat hij de Pseudo-Marius
beschouwde als een ordinaire bedrieger – “een weggelopen slaaf die zich de naam
Marius had toegeëigend.”34

Cicero, In Catilinam 1.24: “Ik weet dat je ook die zilveren adelaar vooruit hebt gestuurd (...) waarvoor
een boosaardig schrijn is geplaatst in je huis.” Vrgl. 2.13: “...die zilveren adelaar, waarvoor hij zelfs een
schrijn in zijn eigen huis had laten bouwen, was reeds vooruit gestuurd.”
29 Appianus, De bello civili 3.1.2.
30 Valerius Maximus 9.15.1.
31 Nicolaus Damascenus, Vita Augusti 14.31.
32 Appianus, De bello civili 3.1.3.
33 Zie voor het optreden van de Pseudo-Marius tevens Nicolaus Damascenus, Vita Augusti 14.31-32;
Livius, Periochae 116 (hier Chamates); Valerius Maximus 9.15.1 (hier Herophilus); Yavetz 1969, 58-74;
Weinstock 1971, 364-367; Rawson 1975, 251; Morstein-Marx 2004, 111; Sumi 2005, 110; 112-115; 118; 120;
125; 128-129; 131; 134; 160; 193; Canfora 2007, 341-342; Bringmann 2010a, 248-249; Lintott 2008, 345.
34 In Epistulae ad Atticum 12.49.2 vermeldt Cicero niet zonder spot de brief van “’C. Marius, zoon van
Gaius, kleinzoon van Gaius’ (C. Mario C. f. C.).” In Philippicae 1.2.5 noemt hij hem een weggelopen slaaf.
Zie verder Epistulae ad Atticum 14.6.1; 8.1.
28
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2.3 Marius’ recalled memory in de Keizertijd
2.3.1 Marius’ memoria in de augusteïsche dichtkunst
Herinneringen aan de Romeinse Republiek speelden gedurende vele generaties van
de Keizertijd een prominente rol.35 Dit was reeds in de augusteïsche periode het geval,
niet in de laatste plaats vanwege het feit dat Augustus zich nadrukkelijk opwierp als
de hersteller van de oude Republiek – niet slechts wat betreft haar staatsvorm maar in
haar volle glorie – na een lange en slepende periode van bloedige burgeroorlogen.36
Het is dan ook niet verwonderlijk dat schrijvers uit de augusteïsche periode in hun
werk herinneringen opriepen aan het rijke Romeinse verleden van vóór de vestiging
van het principaat, om aan te tonen dat de lang verwaarloosde republikeinse deugden
en de mos maiorum onder Augustus weer hersteld werden.37
Als alom geprezen ‘redder van de staat’ ligt het in de lijn der verwachting dat ook
Marius en diens militaire overwinningen een prominente plaats innemen binnen de
augusteïsche dichtkunst. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd opgemerkt ligt de
door Assmann gestelde limiet van drie tot vier generaties (tachtig tot honderd jaar)
waarbinnen het communicatieve geheugen van samenlevingen werkzaam is binnen
het era van het augusteïsche principaat, maar we zagen eveneens dat collectieve herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones ook na het verstrijken van
deze termijn nog actief waren, mogelijk geprikkeld door de militaire confrontaties die
in deze periode plaatsvonden tussen Rome en verschillende stammen uit het overrijnse Germanië. Welke rol speelden collectieve herinneringen aan Marius, de Germanenbedwinger pur sang, in deze periode?
Bijna zeventig jaar na Marius’ overwinningen op de Cimbri en Teutones, in een periode waarin Romeinse legers zich zoals gezegd steeds nadrukkelijker aan de Rijngrens ophielden, voert de dichter Vergilius (70-19 v.C.) in zijn Georgica (36-29 v.C.) Marius op in een lofpassage aan Italië, te midden van een aantal grote generaals uit het
republikeinse verleden – omschreven als “een ras van krachtige mannen” voortgebracht door Italische grond en “gehard in de oorlog” – te weten de Decii, de Marii, de
Camilii en de Scipiones. Het is Octavianus die volgens Vergilius de climax vormt van
deze illustere reeks. Daar waar deze grote generaals Rome gered hebben van verschillende niet nader genoemde vijanden, daar is Octavianus thans “op de uiterste kusten
van Azië zegevierend” – verwijzend naar Octavianus’ verblijf in het oosten tussen 31
en 29 v.C.38 In de Aeneis, het epos dat beschouwd kan worden als het nationale gedicht

Zie voor de eerbied en ontzag voor het republikeinse verleden (ook wel Republicanism) bijv. MacMullen 1966, 13-45; Gowing 2005; Gallia 2012; Wilkinson 2012.
36 Gowing 2005, 4-5. De uitdrukking res publica restituta vinden we in de Fasti Praenestini voor 13 januari
27 v.C., waarvoor Ehrenberg/Jones 1983, 45. Zie ook Res Gestae Divi Augusti 34.1; Suetonius, Augustus
28.1; vrgl. Appianus, De bello civili 5.3.132.
37 Zie bijv. Gowing 2005, 17-27; Farrell/Nelis, eds. 2013.
38 Vergilius, Georgica 2.169-171. Voor de datering van dit gedicht zie Wilkinson 1969, 56; 1983, 24-25;
Thomas, ed. 1988, 1; Conte 1994, 263; Fuhrmann 1999, 202. De meervoudsvorm voor C. Marius en Furius
Camillus is uit poëtische overwegingen. Zie voor deze passage o.a. Miles 1980, 126-128; Thomas, ed.
1988, 188-189; Mynors, ed. 1990, 124; Gruen 1996, 191; Williams, ed. 1996, 164; Erren, ed. 2003, 378-380;
Von Albrecht 2007, 69.
35
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van het Romeinse volk en een lofzang op keizer Augustus, verschenen na het overlijden van de dichter in 19 v.C., vinden we echter geen enkele toespeling op Marius. Wel
verwijst Vergilius eenmaal naar de Teutones, wanneer hij een wapen noemt, de cateia,
dat “volgens Teutoonse zede (Teutonico ritu soliti)” wordt geworpen door Sarrastische
stammen, waarmee Vergilius een soort boemerang of strijdknots beschrijft dat ook
door de Teutones werd gebruikt in hun strijd tegen Rome.39 Waarschijnlijk moeten we
Teutoons hier opvatten als barbaars of uitheems. Mogelijk dat een annalist niet lang
na Marius’ overwinning op de Cimbri en Teutones dit wapen heeft genoemd, waarna
het bijvoorbeeld via een auteur als Varro – Horsfall vermoedt diens De gente populi
Romani als ‘oerbron’ – opduikt bij Vergilius.40 In tegenstelling tot de Decii, Camillus en
de Scipiones41 spelen Marius en de Cimbri en Teutones geen rol in de Aeneis, wellicht
omdat Marius voor een patriottistisch episch gedicht waarin de prestaties en idealen
van het Romeinse volk centraal stonden en dat in zekere gezin beschouwd kan worden
als een ode aan het nieuwe regime onder Octavianus/Augustus te omstreden was
vanwege zijn dubieuze aandeel in de burgeroorlog met Sulla tussen 88 en 82 v.C. – een
periode waaraan gelet op haar recentheid veel negatieve collectieve herinneringen zullen hebben gecirculeerd. In dat opzicht kan Marius ook gezien worden als de man die
de Romeinse Republiek verscheurd heeft42 – een rol die niet paste in epos dat een lofzang was op Rome en het Romeinse volk.
In het oeuvre van Horatius vinden we één expliciete verwijzing naar Marius en zijn
overwinningen. In Epodae 9 wordt Marius’ overwinning in de oorlog tegen Iugurtha
vergeleken – en in de schaduw gesteld – van de contemporaine overwinningen van
Octavianus op Sextus Pompeius en Cleopatra en Marcus Antonius in respectievelijk
36 en 31 v.C., en op één lijn gesteld met de overwinning van ‘Africanus’ (d.i. Scipio
Aemilianus) op Carthago in 146 v.C.43 Hier zou echter ook een toespeling op Marius’
overwinning op de Cimbri en Teutones voor de hand hebben gelegen. Dat Horatius
deze hier achterwege heeft gelaten valt te verklaren vanuit de assumptie dat in de periode waarin Horatius zijn Epodae samenstelde, waarschijnlijk tussen 32 en 30 v.C.,44
confrontaties tegen Germaanse stammen een te geringe rol speelden en zich bovendien
te veel voltrokken aan de marges van het rijk om in het centrum ervan recalled memories
op te wekken aan traumatische gebeurtenissen die zich ruim zeventig jaar daarvoor
hadden afgespeeld. Dat nieuws over de Romeinse confrontaties in het Rijngebied echter wel degelijk doordrong in Rome blijkt onder meer uit de in het vorige hoofdstuk
reeds besproken passage bij Propertius waarin wordt gerefereerd aan een nederlaag
van de Suebi aan de Rijn, wat waarschijnlijk betrekking heeft op de contemporaine
overwinning van C. Carrinas op de Germaanse Suebi rond 30 v.C. waarover Cassius
Vergilius, Aeneis 7.741.
Zie tevens Isidorus, Etymolgiae 18.7.7; Horsfall 1969, 297-299; Fordyce, ed. 1977, 195; Horsfall 1983,
112; Rawson 1991c, 592; Horsfall, ed. 2000, 483-484;. Aulus Gellius (Noctes Atticae 10.25.2) somt het wapen op te midden van allerhande wapentuig dat hij heeft aangetroffen “in de boeken van oude schrijvers.”
41 Vergilius, Aeneis 6.824 (Decii); 6.825; 843 (Camillus); 6.843 (Scipiones).
42 Thomas, ed. 1988, 189.
43 Horatius, Epodae 9.23-26 (Marius en Iugurtha); 9.8-10 (Sextus Pompeius); 11-20 (Cleopatra en Marcus
Antonius); 25-28 (Scipio Aemilianus). Zie voor dat laatste Mankin, ed. 1995, 174.
44 Zie voor deze datering Mankin, ed. 1995, 3. Conte (1994, 293) houdt een ruimere datering aan tussen
41 en 30 v.C.
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Dio ons informeert.45 Meer aannemelijk is dan ook dat de door Horatius gepresenteerde tegenstanders (Sextus Pompeius, Cleopatra/Marcus Antonius, Carthago),
waartegen met name strijd werd geleverd in de zuidelijke en oostelijke regionen van
het Middellandse Zeegebied, waarschijnlijk beter correspondeerden met de recalled
memory aan een exotische tegenstander als de Numidische prins Iugurtha dan met collectieve herinneringen aan de uit het koude noorden afkomstige Cimbri en Teutones.
Propertius is de derde augusteïsche dichter in wiens werk Marius en de Cimbri en
Teutones een bescheiden opwachting maken. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen
worden Marius en de Cimbri genoemd binnen een reeks van onderwerpen waarover
Propertius niet zal uitweiden, aangezien militaire gebeurtenissen niet aansluiten bij
zijn favoriete thematiek, zijn liefde voor de vrouw die zijn zinnen volledig aan banden
legt: Cynthia.46 Het “Cimbri-gevaar,” dat “dreigend tot Marius kwam (Cimbrorumque
minas et benefacta Mari),” vindt dan ook geen plaats in Propertius’ gedichten en als hij
al over oorlogen zou schrijven dan zouden dat de oorlogen zijn die door Octavianus
waren gewonnen.47 Eerder merkten we reeds op dat uit het afwijzen van Marius en de
Cimbri als geschikte thema’s voor zijn liefdespoëzie desondanks opgemaakt kan worden Marius en de Cimbri in de dagen van de dichter tot het collectieve geheugen behoorden van dichters werkzaam binnen literaire kringen rondom Octavianus/Augustus – een aanname die zoals we zagen wordt versterkt door Elegiae 3.3, waarin Propertius door Apollo en de muze Calliope wordt gewaarschuwd zich vooral bij het componeren van liefdespoëzie te houden en zich bijvoorbeeld niet te wijden aan een onderwerp als Marius en de Teutones.48
Een laatste passage waarin Propertius de naam van Marius laat weerklinken is in
Elegiae 3.11, een gedicht dat van de drie besproken Elegiae het meest patriottistisch aandoet. De kern ervan is een lange passage van achtentwintig regels waarin Propertius
de vloer aanveegt met Cleopatra, de koningin van Egypte die schande bracht over
Rome.49 Zij
“die tegen Jupiter hondgod Anubis durft te doen blaffen,
eist dat de Tiber verdraagt rivaliteit van de Nijl,
dacht de Romeinse trompet te doen wijken voor sistrumgejengel,
Rome’s oorlogsvloot voor barken en slaven geroeid;
zag haar muskietennetten al op de Tarpeia gespannen,
Marius’ arsenaal, beelden van hem (statuas… et arma Mari), maar háár wet!”50
Tussen alle exponenten van exotische ‘vervuiling’ die Cleopatra naar Rome bracht fungeren “Marius’ arsenaal, beelden van hem (statuas… et arma Mari )” in dit gedicht als
typisch Romeinse pendant. Bedoeld zijn hier ongetwijfeld de tropaea Marii op het Capitool die Marius had laten oprichten naar aanleiding van zijn zeges op Iugurtha en
de Cimbri en Teutones, die, nadat ze door Sulla waren neergehaald, door Caesar in 65
Propertius 3.3.45-46; Cassius Dio 51.21.5-6.
Propertius 2.1.55.
47 Idem 2.1.24-26.
48 Idem 3.3.37-52 (liefdespoëzie); 43-44 (Marius en de Teutones).
49 Idem 3.11.29-56.
50 Idem 3.11.41-46. Zie tevens Camps, ed. 1966, 108; Syndikus 2010, 256-258; Heyworth/Morwood, eds.
2011, 212-214.
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v.C. weer in hun oude glorie waren hersteld (zie Hoofdstuk I 5.3.5). Afgaande op de
bovenstaande passage van Propertius lijken we te kunnen afleiden dat deze overwinningsmonumenten in ieder geval tot in de augusteïsche tijd een prominente plaats
moeten hebben ingenomen binnen het herinneringslandschap van Rome en dat ze in
deze hoedanigheid door Propertius’ publiek moeiteloos werden herkend als een in de
tijd verankerd baken van Romanitas.
In het vierde boek van Ovidius’ Epistulae ex Ponto, geschreven tijdens zijn ballingschap in Tomi aan de Zwarte Zee en waarschijnlijk postuum uitgebracht na de dood
van Ovidius in 17 of 18 n.C.,51 wordt door de dichter opgemerkt dat alle menselijke
aangelegenheden aan een zijden draad hangen en dat hij die eens machtig was plotseling geruïneerd kan worden. Enige regels later presenteert Ovidius Marius als een exponent van dit axioma, “hij die beroemd was voor zijn triomfen over Iugurtha en de
Cimbri, onder wiens hoedanigheid als consul Rome zo vaak zegevierend was (ille
Iugurthino clarus Cimbroque triumpho, / quo victrix totiens consule Roma fuit),” maar die
uiteindelijk belandde in een moeras op de vlucht voor Sulla, “wat voor zo’n grote man
beschamend is.”52 Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen schreef Ovidius gedurende
zijn verblijf in Tomi twee gedichten waarin hij verwees naar de clades Variana, maar
een associatie met de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones wordt door hem niet
gemaakt.53
De laatste auteur uit de augusteïsche periode die we in dit kader bespreken is Manilius, een verder onbekende dichter en astroloog uit het begin van de eerste eeuw n.C.
In het vierde boek van zijn Astronomica, een leerdicht over astrologie, stelt Manilius de
invloed van het lot op het reilen en zeilen in de wereld aan de orde, waarbij hij Marius
opvoert als een historisch voorbeeld door terloops te verwijzen naar de anekdote over
de Cimbrische slaaf die zou hebben geweigerd om Marius te doden toen deze gevangen zat in Minturnae: “Neem als voorbeeld de burgeroorlogen, een Cimbriër hulpeloos bij het aanzicht van Marius, Marius hulpeloos in de kerker. Een banneling na zoveel consulschappen, en consul opnieuw na een verbanning.”54 In het vorige hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat Manilius evenals Ovidius kort na de gebeurtenis heeft
verwezen naar de nederlaag van Quinctilius Varus, maar ook bij hem ontbreekt een
recalled memory aan de Cimbri en Teutones.
2.3.2 Marius in de literatuur van de Keizertijd
In Valerius Maximus’ Facta et dicta memorabilia, opgedragen aan keizer Tiberius enige
tijd na 31 n.C., speelt Marius een prominente rol en wordt de generaal doorgaans positief geportretteerd als iemand van nederige afkomst die voortdurend moest opboksen tegen het hem ongunstige gezinde noodlot, maar die desondanks als begenadigd

Conte 1994, 340-341.
Ovidius, Epistulae ex Ponto 4.3.35-36; 45-48.
53 Ovidius, Tristia 3.12.37-48; 4.2.1-58.
54 Manilius, Astronomica 4.44-46. Zie voor deze wat obscure astroloog tevens Volk 2009, m.n. 1-5 (over
het ‘mysterie’ Manilius); 95-115 (Boek IV).
51
52
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generaal tot grote hoogte wist te stijgen, met als climax de vernietiging van de legers
van de Cimbri en Teutones (Teutonorum Cimbrorumque exercitus delevit).55
In literatuur waarin de teneur jegens Marius minder positief is, zoals in de De beneficiis van Seneca (circa 4-circa 65 n.C.), zijn de toespelingen op Marius’ overwinningen
eveneens zonneklaar. Seneca benadrukt vooral Marius’ wraakzuchtige karakter tijdens de burgeroorlogen en zijn angst dat hij, nadat hij van gewoon soldaat was opgeklommen tot consul, weer zou afglijden naar “zijn oorspronkelijke obscuriteit, aangezien hij even gemakkelijk Romeinen afslachtte als hij de Cimbri had afgeslacht (Cimbricis caedibus); en hij gaf niet slechts het signaal, maar hij was het signaal voor de rampen en slachtpartijen onder de burgerij.”56 In Lucanus’ Pharsalia lijkt Marius vooral de
voorafschaduwing van Caesar, en de burgeroorlog tussen Marius en Sulla de prequel
van die tussen Caesar en Pompeius – het eigenlijke thema van Lucanus’ oorlogsdrama
in dichtvorm.57 Dit wordt bijzonder voelbaar wanneer Lucanus de geagiteerde stemming in Rome beschrijft na het uitbreken van de burgeroorlog en de angst voor een
hernieuwde gewelduitbarsting tussen burgers onderling: “Iemand, op zoek naar historische voorbeelden van zo’n bestaansangst, zei: ’Het noodlot bracht indertijd dezelfde beroering, toen na zijn zege op de Teutones en de Numidiërs de verbannen Marius zich schuil heeft gehouden in het moerrasriet.’”58
Echter, ondanks de negatieve onderstroom die in de antieke literatuur bij tijd en
wijle waarneembaar is jegens de persoon en politicus Marius – zijn overlijden wordt
door Plutarchus beschreven als de dood van een tiran (
),59 terwijl in andere
geschriften Marius’ dubieuze rol gedurende de burgeroorlog met Sulla centraal staat60
– leefde bovenal de herinnering aan de militaire roem van de generaal Marius voort tot
in de late oudheid. In de meeste gevallen zijn de latere verwijzingen naar Marius ontdaan van alle negatieve connotaties waarmee zijn politieke tegenstanders hem in zijn
eigen dagen hadden besmet; Marius’ mental availability in de Keizertijd is doorgaans
een exemplum van dapperheid, kundigheid en discipline, een adynamische stereotype
met een geabstraheerde betekenis – een combinatie die inherent is aan historische
exempla.61
Illustratief hiervoor is een aantal anekdoten in de Strategemata van Sextus Julius
Frontinus (circa 40-circa 103) waarin de krijgslisten van Marius centraal staan. Deze
Valerius Maximus 6.9.14 en tevens 2.2.3; 2.10.6; 3.6.6; 8.15.7; Carney 1962, 289-307; Santangelo 2016,
15-16; 102. De oorlog tegen de Cimbri en Teutones is de meest gememoreerde en gedetailleerd uitgewerkte historische gebeurtenis in de aan Marius gewijde passages bij Valerius Maximus. Zie hiervoor
Carney 1962, 300-302 met n. 41 aldaar.
56 Seneca, De beneficiis 5.16.2. Zie ook Epistulae morales ad Lucilium 94.66-67.
57 Lucanus, Pharsalia 1.580-583; 2.67-233; Gowing 2005, 85; 94; Santangelo 2016, 101-102.
58 Lucanus, Pharsalia 2.67-70.
59 Plutarchus, Marius 46.5.
60 Voor de negatieve onderstroom in de antieke literatuur zie Evans 1994, 6-10; McDonnell 2006, 270.
Voorbeelden die aantonen dat een anti-Mariaanse tendens stand hield tot in de late oudheid, afhankelijk
van de historische context waarbinnen de herinnering aan Marius werd heropgevoerd, zijn o.a. Scriptores historiae Augustae, Pescennius Niger 6.4, Panegyrici Latini 2.46.1; 12.20.3; Eutropius, Breviarium ad urbe
condita 5.2.1; Augustinus, De civitate dei 2.22-23; 3.27-29; 5.26. In de meeste gevallen betreft het hier zoals
gezegd reminiscenties aan Marius’ rol in de burgeroorlog tegen Sulla. In het geval van Eutropius geldt
mogelijk een “pro-senatorial bias,” aldus Rohrbacher (2002, 182).
61 Hölscher 2004, 89. Voor Marius’ roem zie Carney 1962, 289-337; Evans 1994, 11-13; Werner 1995,
McDonnell 2006, 266. Weinstock 1971, 113-114 spreekt in dit kader van een topos.
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verhalen zijn vermoedelijk een weerspiegeling van de rijke orale en schriftelijke tradities omtrent de persoon Marius die vanaf de late tweede eeuw v.C. tot ontwikkeling
waren gekomen. Een deel ervan illustreert de militaire vindingrijkheid en ervaring van
de generaal voorafgaand en gedurende de beslissende veldslagen tegen de Cimbri en
Teutones.62 Uit een ten onrechte aan Plutarchus toegeschreven passage in de Moralia
kunnen we eveneens opmaken dat er tegen het eind van de eerste eeuw n.C. inmiddels
allerlei legenden rondom Marius’ in omloop waren geraakt. Hierin wordt beweerd dat
Marius, nadat hij een nederlaag in de Cimbrische oorlog had geleden, in navolging
van Agamemnon zijn dochter, Calpurnia genaamd, zou hebben geofferd om een
goede afloop in de strijd af te dwingen: “Hij gaf in zijn handelen de voorkeur aan het
belang van de medeburgers boven het instinct der natuur, en overwon,” zo luidt het
Marius gunstgezinde commentaar van de auteur, die vervolgens abusievelijk opmerkt
dat er zich in zijn tijd nog altijd twee altaren in Germanië bevinden (
) vanwaar destijds het geluid van trompetten te horen zou zijn geweest, hiermee implicerend dat Marius de strijd tegen de Cimbri aan de overzijde van
de Rijn zou hebben uitgevochten.63 Het circuleren van dergelijke verhalen en legenden
rondom de figuur Marius lijken duidelijk bewijs voor zijn unieke status in het Romeinse collectieve geheugen – meer in het bijzonder het culturele geheugen, het deel
van het collectieve geheugen waarin herinneringen in een meer geabstraheerde vorm
worden geconserveerd (zie de inleiding 1.1.1).
Een ander voorbeeld van Marius als exemplum van militaire onverzettelijkheid vinden we in een satire van de dichter Juvenalis (circa 60-circa 135 n.C.), waarin duidelijk
wordt gemaakt dat adeldom niet wordt geërfd, maar moet worden waargemaakt door
persoonlijke daden. Ondanks zijn nederige afkomst
“…was hij (d.i. Marius) het die de zware dreiging
van de Cimbri wegjoeg en op eigen houtje
de bange stad beschermde, en terwijl
aasgieren rond dat Cimbrisch slagveld zwermden
– nog nooit hadden zij zulke grote lijven
als prooi gehad! –, werd Marius getooid
met lauwerkrans; zijn deftige collega (d.i. Catulus)
kwam pas ná hem.”64
In Satirae 10, waarin de menselijke ijdelheid op de hak wordt genomen, passeren de
laatste, meer donkere en door tegenslagen geteisterde jaren van Marius’ leven de revue, echter niet zonder dat Juvenalis deze behendig aaneenrijgt aan de militaire successen van de grote generaal:
“Geen man in Rome, nee, geen mens ter wereld
had hem in voorspoed ooit geëvenaard,
indien op het moment dat hij heel plechtig
Frontinus, Strategemata 1.2.6; 2.2.8; 2.4.6; 2.7.12; 2.9.1; 4.7.5. Voor overige verwijzingen naar Marius zie
1.11.12; 2.4.10; 3.9.3; 4.1.7; 4.2.2.
63 Plutarchus, Moralia 310D met commentaar bij Herrmann, ed. 1988-1992 (i) 611.
64 Juvenalis, Satirae 8.249-253.
62
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van zijn Teutoonse triomfkar (Teutonico… curru) daalde en omringd was
met stoeten krijgsgevangen volk en wagens
vol oorlogsbuit, zijn doodklok had geslagen.”65
In een fragment van Marcus Cornelius Fronto (circa 95-167 n.C.) uit 165 n.C. gericht
aan Lucius Verus, een passage die wel wordt gezien als een inleiding op de geschiedenis van de Parthische oorlogen, samengesteld uit materiaal dat hem ter hand was
gesteld door zijn pupil, wordt de loftrompet gestoken over – naar alle waarschijnlijkheid – keizer Trajanus, middels een impliciete verwijzing naar Marius. De naam van
de generaal ontbreekt, evenals die van het gevaar waarvan Marius de stad had weten
te vrijwaren, maar de context laat niets te raden over:
“Zodra de staat een groot leider nodig had, dat wil zeggen een man die berekend
was voor zijn taak, stond er één op, meer oorlogszuchtiger dan alle leiders voortgebracht in de behoeftige huizen van Arpinum (omnibus Arpinati paupertate…).”66
In de Strategemata van de Macedonische schrijver Polyaenus, een tijdgenoot van Fronto
die als retor en advocaat ten tijde van Marcus Aurelius en Lucius Verus in Rome actief
was, staan in het achtste boek onder andere de krijgslisten van de Romeinse generaals
centraal. Het werkje was bedoeld als handreiking voor een succesvolle oorlogsvoering,
waarin een drietal anekdotes met betrekking tot Marius’ verrichtingen tegen de Cimbri en Teutones zijn opgenomen.67
Blijkbaar reactiveerde Marius’ herinnering na verloop van tijd haast als vanzelf de
memoria van de verslagen vijand, met als gevolg dat de Cimbri en Teutones in latere
generaties bijna achteloos in één adem met hun overwinnaar genoemd konden worden. Dit is bijvoorbeeld te zien in De significatione verborum van de laat-tweede-eeuwse
taalkundige Festus, waarin over de Gallische Ambrones in telegramstijl staat genoteerd: “Ze werden samen met de Cimbri en Teutones vernietigd door C. Marius (Eos
et Cimbros Teutonosque C. Marius delevit).”68 Duidelijk is dat het Festus niet te doen is
om historische details, want zijn opmerking impliceert dat de Cimbri en Teutones in
één veldslag waren verslagen, terwijl Marius daar in werkelijkheid twee veldslagen
voor nodig had. Weer wat later kon de Griekse auteur Claudius Aelianus (circa 175circa 235 n.C.) in zijn anekdotische verzamelwerk Varia historia opmerken dat er gelachen wordt om lieden die trots zijn op de daden van hun vaders, maar dat “bij de
Romeinen Marius’ vader onbekend is voor ons; Marius zelf daarentegen bewonderen
we om zijn prestaties (
).”69 Zowel Festus’ als Aelianus’ laat-tweede- en derde-eeuwse
lezerspubliek beschikte kennelijk nog altijd over de juiste mental availability ten aanzien
van Marius, waardoor het meteen duidelijk was welke de prestaties waren die aan de

Idem 10.278-282.
Fronto, Principia historiae 8 (ed. Loeb II 205).
67 Polyaenus, Strategemata 8.10.1-3. Zie voor deze auteur o.a. Brodersen, ed. 2010.
68 Festus, De significatione verborum 15 (ed. Lindsay) = 17 (ed. Müller).
69 Aelianus, Varia historia 12.6. Zie voor een nagenoeg gelijke passage 14.36.
65
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generaal toegeschreven werden: deze hoefden niet expliciet vermeld te worden, hoewel hierboven reeds bleek dat de historische finesse na ruim driehonderd jaar aan
enige devaluatie onderhevig kan zijn geraakt.
Rond de overgang van de derde naar de vierde eeuw memoreert de auteur en grammaticus C. Julius Solinus in zijn Collectanea rerum memorabilium, een bonte verzameling
van merkwaardigheden en bezienswaardigheden in een chorografisch kader, in navolging van oudere bronnen de Fossa Mariana, het kanaal dat Marius ten tijde van de
oorlog tegen de Cimbri in het zuiden van Frankrijk zou hebben laten graven om de
bevaarbaarheid van de Rhône te verbeteren. Hierbij is het opvallend dat Solinus uitsluitend de Cimbri noemt, terwijl Marius in het zuiden van Gallië juist te Teutones
bestreed – wellicht opnieuw bewijs dat er na vijfhonderd jaar enige haarscheurtjes begonnen te ontstaan in de historische accuratesse.70
In twee passages van de Scriptores historiae Augustae (vierde eeuw n.C.) wordt beweerd dat Marius voor twee tweede-eeuwse usurpators, Avidius Cassius (130-175
n.C.) en Pescennius Niger (140-194 n.C.), zoiets als een idool zou zijn geweest.71 Hoewel de Historia Augusta doorgaans als zeer onbetrouwbaar te boek staat is alleen al het
feit dat de auteur van beide biografieën Marius in verband brengt met deze twee keizers bewijs dat de generaal in de vierde eeuw n.C. nog altijd een zekere bekendheid
genoot.
Dit blijkt ook uit het in verschillende rubrieken onderverdeelde encyclopedisch
leerwerkje Liber memorialis van Lucius Ampelius (derde-vierde eeuw) gericht aan een
leerling(?) genaamd Macrinus, dat onder meer highlights van de Romeinse geschiedenis bevat. Hierin wordt Marius opgenomen onder “de beroemdste veldheren van
Rome (Clarissimi duces Romanorum),” alsmede in de categorie “Welke (volkeren) tot
aan de regering van Trajanus werden overwonnen en door welke veldheren (Usque
imperium Traiani qui victi sunt et per quos duces),” in beide gevallen illustere gezelschappen waartoe respectievelijk onder andere Brutus, Manlius Torquatus, Q. Cincinnatus,
de Scipiones, de Metelli, Julius Caesar en Augustus, en Flaminius, de Scipiones, Sulla,
Pompeius, Julius Caesar en Augustus worden gerekend. Opnieuw lijken de exacte details rondom Marius’ overwinningen een minder grote rol te spelen, want Ampelius
beweert dat zowel de Cimbri als de Teutones in Gallië waren verslagen, waarmee hij
voorbij gaat aan het feit dat de Cimbri destijds de Alpen waren overgestoken en het
Italisch schiereiland waren binnengevallen.72 In de wel aan Aurelius Victor toegeschreven De viris illustribus urbis Romae (midden vierde eeuw) neemt Marius eveneens een
plaats in tussen prominente figuren uit de geschiedenis van Rome, beginnend bij ProSolinus, Collectanea rerum memorabilium 2.33: “C. Marius liet ten tijde van de oorlog tegen de Cimbri
de zee toe in het land, doordat hij een kunstmatig kanaal liet aanleggen, en verbeterde hiermee de gevaarlijke bevaarbaarheid van de kolkende Rhône.” Zie tevens Plinius, Naturalis historia 3.34; Plutarchus,
Marius 15.2-4, die beiden aangegeven dat dit kanaal de naam van Marius droeg. Zie voor deze zogenaamde Fossa Mariana o.a. Rivet 1988, 46; 203; Bromwich 1993, 140-166; Labitzke 2013, 125; BAGRW
kaart 15, D3.
71 Avidius Cassius 3.8; Pescennius Niger 12. Voor Romeinse veldheren en triomfatoren als exempla zie Itgenshorst 2005, 69-80.
72 Ampelius, Liber memorialis 18.15: “(Caius Marius […] die, in Gallië de Cimbri en Teutones overwonnen
had (C. Marius qui […], in Gallia Cimbris Teutonibusque superatis);” 47.4: “Door Marius Numidië en Iugurtha; door dezelfde Marius de Cimbri en Teutones (per Marium Numidas et Iugurtham; per eundem Marium
Cimbros et Teutones).”
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cas en eindigend bij Cleopatra, waarbij zijn overwinningen tegen de Cimbri en Teutones uiteraard niet ontbreken. Ook hier lijkt door het abusievelijke omdraaien van de
twee volkeren enige vertroebeling in de details te zijn opgetreden.73 Een soortgelijke
onzorgvuldigheid zien we rond dezelfde tijd in Eutropius’ Breviarium, waarin de Cimbri in twee veldslagen worden verslagen en de Cimbri en Teutones gezamenlijk Italië
binnenvallen, en in Hiëronymus’ Chronicon, waar het de Cimbri zijn die bij Aquae
Sextiae worden verslagen in plaats van de Teutones.74 In de Epitoma rei militaris van
Vegetius (late vierde eeuw), een kort werkje over het Romeinse krijgswezen waarin de
auteur aan de hand van voorbeelden uit het verleden pleit voor ingrijpende legerhervormingen in zijn eigen tijd om het Romeinse leger weer de successen van weleer te
kunnen laten evenaren, wordt Marius opgevoerd als een tegenhanger van Caepio en
Mallius, wier legioenen door de Cimbri werden vernietigd. Voor Vegetius is Marius
een toonbeeld van discipline: “Toen Caius Marius de resten daarvan had overgenomen, onderrichtte hij hen in de regels en de vaardigheden van de krijg. Het resultaat
was dat hij de onafzienbare menigte van niet alleen Cimbri maar ook Teutones en Ambrones in een open veldslag vernietigde (innumerabilem multitudinem non solum Cimbrorum, sed etiam Teutonum et Ambronum publico marte deleret).”75
Eerder zagen we dat bij de laatantieke Alexandrijnse dichter Claudius Claudianus,
hofdichter van keizer Honorius, Marius vooral fungeert als een baken van hoop in een
tijd waarin er opnieuw dreiging van Germaanse stammen was (zie Hoofdstuk III
1.2.1).76
2.3.3 Marius’ memoria in monumenten uit de Keizertijd
Het was niet alleen in een literaire vorm dat Marius definitief zijn plaats vond in het
Romeinse collectieve geheugen. Met de bouw van zijn Forum (gewijd in 2 v.C.) creeerde keizer Augustus feitelijk een monument ter herinnering aan zijn illustere voorgangers, door in de twee portici die de tempel van Mars Ultor flankeerden beelden te
plaatsen van de summi viri, hoofdpersonen uit het rijke Romeinse verleden. Hieronder
bevonden zich alle triumphatores van Romulus tot en met Julius Caesar. Met dit beeldprogramma reactiveerde Augustus doelbewust memoria uit het verleden in het ‘werkgeheugen’ van de Romeinse samenleving.77

[Aurelius Victor], De viris illustribus urbis Romae 67.2: “Zonder eigen toedoen voor het volgende jaar
tot consul gekozen overwon hij de Cimbri in Gallië bij Aquae Sextiae, de Teutones in Italië op het Raudische Veld, waarna hij triomfeerde over hen (In proximum annum consul ultro factus Cimbros en Gallia
apud Aquas Sextias, Teutonas in Italia in campo Raudio vicit deque his triumphavit).” Zie voor dit werk Fugmann, ed. 2016, voor commentaar op Marius 379-383.
74 Eutropius, Breviarium ab urbe condita 5.1.4; 5.2.1 met Fugmann, ed. 2016, 380-381, waarin wordt gewezen op de mogelijkheid van het gebruik van een gemeenschappelijke bron door Ampelius, PseudoAurelius Victor en Eutropius; Hiëronymus, Chronicon 1910, 21-23, p. 230 (ed. Fotheringham). Ook bij
Ammianus Marcellinus overspoelden de Cimbri en Teutones gezamenlijk (Teutones… cum Cimbris) Italië.
75 Vegetius, Epitoma rei militaris 3.10.
76 Claudius Claudianus, De bello Gothico 645-646.
77 Suetonius, Augustus 31.5; Cassius Dio 55.10.2; Scriptores historiae Augustae, Severus Alexander 28.6. Voor
het Forum van Augustus zie Zanker 1968; 1987, 196-217; Favro 1996, 126-128; 230-231; Flower 1996, 224236; Galinsky 1996, 197-213; voor het beeldprogramma zie Sage 1979, 192-210; Spannagel 1999; Geiger
73
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Waarschijnlijk afkomstig van het Forum van Augustus is het beroemde elogium van
Marius, gevonden in de omgeving van de Porta del Popolo in Rome, waarop de verdiensten van Marius worden opgesomd, waaronder zijn overwinningen op de Germanen:
[C(aius) MARIUS C(aii) F(ilius) | CO(n)S(ul) VII PR(aetor) TR(ibunis) PL(ebis)
Q(uaestor) A]UGUR TR(ibunus) MIL(itum). EXTRA | [SORTEM BELLUM CUM
I]UGURTHA REGE NUMID(iae) | [CO(n)S(ul) GESSIT EUM CEPIT ET] TRIUMPHANS IN | [SECUNDO CONSULATU] ANTE CURRUM SUUM | [DUCI
IUSSIT. TERTIUM CO]NSUL APSENS CREATUS | [EST. IIII CO(n)S(ul)
TEUT]ONORUM EXERCITUM | [DELEVIT. V CO(n)S(ul)] CIMBROS FUGAVIT
EX IEIS ET | [TEUTONIS ITERUM TRIUMP]HAVIT. REM P(ublicam) TURBATAM | [S]EDIT[IONIBUS TRIBUNI PLEBEI ET PRAETORIS] | QUEI ARM[ATI
CAPITOLIUM OCCUPAVERANT | VI] CO(n)S(ul) VINDICAVIT. POST LXX
ANNUM PATRIA PER ARMA | CIVILIA EXPULSUS ARMIS RESTITUTUS VII
| CO(n)S(ul) FACTUS EST. DE MANUBIIS CIMBRIC(is) ET TEUTON(icus) |
AEDEM HONORI | ET VIRTUTI VICTOR FECIT. VESTE | TRIUMPHALI CALCEIS PATRICIIS [IN SENATUM VENIT]...
(Gaius Marius, zoon van Gaius, zeven maal consul, praetor, tribuun van het volk,
questor, augur, militair tribuun. Als consul voerde hij oorlog extra sortem tegen
Iugurtha, koning van Numidia, nam hem gevangen en terwijl hij een triomf
vierde gedurende zijn tweede consulschap verordende hij dat Iugurtha voor zijn
eigen wagen werd geleid. Tijdens zijn afwezigheid werd hij voor de derde maal
tot consul gekozen. Tijdens zijn vierde consulschap vernietigde hij het leger van
de Teutones. Tijdens zijn vijfde consulschap verdreef hij de Cimbri en vierde hij
opnieuw een triomftocht over hen en de Teutones. In zijn zesde consulschap beschermde hij de Republiek die in een staat van wanorde was geraakt door de
opstand van de volkstribuun en de praetor, die zichzelf gewapend hadden en het
Capitool hadden bezet. Na zeventig jaar werd hij verdreven uit het land door
burgeroorlog, werd gerehabiliteerd door wapens, en werd hij consul voor de zevende maal. Als overwinnaar bouwde hij een tempel voor Honor en Virtus, opgericht uit de buit van de Cimbri en Teutones. In het gewaad van een triomfator
en patricische schoenen betrad hij de senaat).78
Dankzij Suetonius weten we dat republikeinse veldheren die met standbeelden werden geëerd in de galerijen van het Forum van Augustus gehuld waren in veste triumphali (in het ornaat van een triomfator), dus dat zal ook voor het beeld van Marius
hebben gegolden.79

2008. Voor het Forum van Augustus als een herinneringsplaats zie Walter 2004, 417-420; Gowing 2005,
138-145; Shaya 2013, 83-110.
78 CIL I2 195 (XVII en XVIII) = Inscr. It. XIII 3.22-24, nr. 17 en 83; vrgl. CIL X 5782; XI 1831; Evans 1994, 16; Gowing 2005, 142-143; Geiger 2008, 154-155. Voor het voortleven van de republikeinse triomfen in de
augusteïsche tijd zie Itgenshorst 2005, 219-226, voor Marius’ inscripties 223-224 met n. 15 aldaar.
79 Suetonius, Augustus 31.5. Zie tevens Horatius, Carmina 4.8.13; Plinius, Naturalis historia 22.6; Cassius
Dio 55.10.3; Flower 1996, 231; Sehlmeyer 1999, 260-270; Itgenshorst 2005, 10-11.
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Uit het elogium van Marius, dat mogelijk losjes was gebaseerd op de inscripties van
Marius’ Capitolijnse monumenten aangevuld met gegevens uit andere bronnen,80
wordt bovendien duidelijk dat in de vroege Keizertijd vooral de herinneringen aan
Marius’ opvallende reeks van consulschappen en zijn militaire zegens werden gekoesterd. Met andere woorden, er werd bewust een imago gecreëerd van een Marius zonder scherpe randjes, wat past bij de periode van het vroege principaat, waarin de herinneringen aan de republikeinse rivaliteit en polarisatie die de laatste anderhalve eeuw
v.C. hadden gedomineerd naar de achtergrond dienden te worden gedreven.81 Dat
deze ‘onproblematische’ Marius echter geen dogmatisch gemeengoed was in de augusteïsche periode blijkt wel uit het beeld dat Livius van de grote generaal lijkt te hebben opgeworpen. Daar waar in het elogium van het Forum van Augustus in min of
meer bedekte termen wordt gesproken over de laatste levensfase van Marius (“Na zeventig jaar werd hij verdreven uit het land door burgeroorlog, werd gerehabiliteerd
door wapens, en werd hij consul voor de zevende maal [post LXX annum patria per arma
civilia expulsus, armis restitutus est, VII cos. factus]”), lijkt Livius onverbloemd in zijn
kritiek op de grote generaal te zijn geweest:
“Na vele misdaden te hebben begaan stierf hij op de idus van januari. Als men
zijn deugden met zijn ondeugden vergelijkt wordt het moeilijk om te bepalen of
hij meer dienstbaar was in oorlog of meer verderfelijk in vredestijd, zozeer zelfs
dat hij het land dat hij redde door oorlog in vredestijd ten val bracht, eerst door
allerlei vormen van wangedrag, en tenslotte met wapens – net zoals een buitenlandse vijand.”82
De betekenis van elogia als die van Marius reikte verder dan Rome. Ook buiten de Urbs,
in provinciale municipia, werden oude helden met beelden en inscripties herdacht, zoals in Arretium, waar een exact duplicaat van het bovenstaande elogium uit Rome werd
gevonden, die de tand des tijds aanzienlijk beter heeft doorstaan dan zijn Romeinse
tegenhanger.83 De vierde-eeuwse auteur Julius Obsequens vermeldt binnen de context
van gebeurtenissen uit het jaar 42 v.C. een overwinningsteken voor Marius (victoriae
Marianae signum) in de omgeving van Mutina, maar het valt uit de woorden van de
schrijver van de Liber de prodigiis niet op te maken of het uit de tijd van Marius zelf
stamt of dat het pas na diens dood is opgericht.84
Een inscriptie met de naam MARIO op een schild te midden van gebeeldhouwde
oorlogsbuit aan de zuidzijde van de triomfboog van Orange heeft in het verleden voeding gegeven aan de opvatting dat deze boog de overwinningen van Marius op de
Cimbri en Teutones zou hebben gememoreerd (zie Afbeelding III 2).85 Deze aanname
werd reeds in de negentiende eeuw verworpen vanuit de gedachte dat triomfbogen
pas in de Keizertijd werden opgericht.86 Niettemin is een mnemonische relatie tussen
Zie voor deze suggestie Lange 2016, 80.
Santangelo 2016, 102-103. Zie tevens Geiger 2008, 155; Lange 2016, 91.
82 Livius, Periocha 80; Luce 1990, 129; Lange 2016, 91.
83 CIL XI 1831 = ILS 59 = Inscr. It. XIII 3.64-66, nr. 83; Flower 1996, 229.
84 Julius Obsequens, De prodigiis 70; Weinstock 1957, 224; Rawson 1974, 205; Spannagel 2003, 334; Clark
2007, 131, n. 44 aldaar.
85 CIL XII 1231.
86 Zie bijv. Murray, ed. 1844, 450; Long 1872, 187-188.
80
81
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de triomfboog van Orange en Marius en de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones niet
geheel uit te sluiten. De vroegste bouwfase van de boog wordt vandaag de dag doorgaans geplaatst in de regeerperiode van keizer Tiberius, waarbij erop gewezen is dat
het voorkomen van zowel Galliërs als Germanen een exacte datering van het monument en een bevredigende interpretatie van de verschillende reliëfs bemoeilijkt.87 Wat
zeker lijkt is dat het beeldprogramma in het teken staat van de strijd tegen en de beteugeling van barbaarse vijanden, wat bijzonder evident wordt op de oost- en westzijde van de boog, waarop barbaarse geketende gevangenen staan afgebeeld voor een
drietal tropaea (zie Afbeelding I 2). Diverse strijdscènes en reliëfs met oorlogsbuit suggereren eveneens nadrukkelijk Romeinse overwinningen op barbaarse tegenstanders
– Galliërs dan wel Germanen. Daaruit is wel afgeleid dat de boog van Orange niet
specifiek gewijd was aan één Romeinse overwinning, maar eerder de Romeinse suprematie over barbaarse volkeren in algemene zin benadrukte.88 De naam SACROVIR, die
eveneens op een schild aan de zuidzijde prijkt, zou weliswaar een verwijzing kunnen
zijn naar de Romeinse overwinning op C. Iulius Sacrovir uit de stam van de Haedui
die in 21 n.C. samen Iulius Florus uit de stam van de Treveri een opstand tegen Rome
leidde, maar de nautische overwinningen op Galliërs en/of Germanen die staan afgebeeld op de tweede verdieping van de noord- en zuidzijde en strijdscènes op de fries
aan de westzijde lijken niet in verband te kunnen worden gebracht met een specifieke
overwinning op barbaarse tegenstanders. Ook deze kunnen derhalve eerder geïnterpreteerd worden als allegorische voorstellingen van de Romeinse suprematie te land
en ter zee.89 Met het optrekken van de triomfboog voorzien van een dergelijk barbarenthema in Arausio, de plaats die in het Romeinse collectieve geheugen mnemonisch
sterk verankerd was met een van de grootste militaire nederlagen uit de Romeinse
geschiedenis, werden echter niet alleen recente overwinningen op Galliërs en Germanen herdacht, maar werd mogelijk eveneens afgerekend met de traumatische dubbele
nederlaag bij Arausio uit 105 v.C. De naam MARIO kan in dat geval wel degelijk een
subtiele verwijzing zijn geweest naar de overwinningen van C. Marius bij Aquae
Sextiae en Vercellae, maar zelfs indien dat niet het geval was kan een mnemonische
relatie tussen de boog van Orange en de Romeinse overwinningen op de Cimbri en
Teutones niet op voorhand worden uitgesloten.
Ook in zijn geboortestreek Arpinum moet Marius’ memoria bestendig zijn geweest.
In Cereatae, het dorp waar Marius in 157 v.C. werd geboren, is de sokkel van een beeld
gevonden met de inscriptie C. MARIO. C.F. | COS. VII. PR. TRIB. PL | Q. AUG. TR.
MIL (Caius Marius, zeven maal consul, praetor, tribuun van het volk, quaestor, augur,
militair tribuun).90 De inwoners van het dorp zouden in de eerste eeuw n.C. nog altijd
de bijnaam Mariani hebben gevoerd, aldus Plinius.91 Een gehucht nabij de moderne

Voor de datering in de tiberische periode zie bijv. Bromwich 1993, 186; Küpper-Böhm 1996, 100-103.
Voor het probleem van Galliërs en Germanen zie Gros 1979, 55-83. Vrgl. Anderson (2013, 91-92), die een
datering oppert in de late tweede of vroege derde eeuw n.C.
88 Gros 1979, 55-83; Bromwich 1993, 183; 186.
89 CIL XII 1231.Voor de opstand van Sacrovir zie Tacitus, Annales 3.40-47; Drinkwater 1983, 27-30; Rivet
1988, 90; 273; Anderson 2013, 87-89. Voor de interpretatie van de nautische scènes als representaties van
Rome’s suprematie zie Rivet 1988, 273; Knight 2001, 179.
90 CIL X 5782. Zie Carney 1970, 8; Labitzke 2013, 18-19 voor Cereatae als Marius’ geboortedorp.
91 Plinius, Naturalis historia 3.63; Santangelo 2016, 5.
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stad Arpino draagt nog altijd de naam Casamari – Huis van Marius. In het dorp Pourrières nabij Aix-en-Provence, waarschijnlijk in de directe omgeving van de locatie waar
Marius de Teutones versloeg, draagt een wijnhuis vandaag de dag nog altijd de naam
van de generaal: Le Cellier Marius Caius (Afbeelding III 4).92
Wiseman schrijft een ere-inscriptie uit het midden van de eerste eeuw n.C., gevonden in Ariminum (modern Rimini) eveneens toe aan Marius, hoewel hij hierbij een
slag om de arm houdt: het zou ook om een lokale senator kunnen gaan. 93 Het lijkt
niettemin evident dat in verschillende Italische steden herinneringsplaatsen zijn gecreëerd die niet alleen de persoon Marius, maar tevens zijn overwinningen op de Cimbri en Teutones memoreerden. Nog in de tijd van Plutarchus stond er een marmeren
beeld van Marius in Ravenna, dat de biograaf tijdens één van zijn reizen naar het noorden van Italië met eigen ogen gezien zegt te hebben.94

2.4 Conclusie
Op basis van het in dit hoofdstuk besproken bronnenmateriaal kunnen we afleiden
dat herinneringen aan Caius Marius tot in de late oudheid waren ingebed in het Romeinse collectieve geheugen. De pogingen van Marius’ rivaal Sulla om diens memoria
reeds binnen het stadium van het communicatieve geheugen uit te wissen kunnen
daarmee als onsuccesvol worden bestempeld. Dit is in de eerste plaats te danken aan
de memory sanctions van Julius Caesar, die zichzelf nadrukkelijk trachtte te verbinden
aan de herinnering van zijn illustere oom. Met de wederopbouw van de onder Sulla
afgebroken overwinningsmonumenten – ongeveer vijfendertig jaar na Marius’ overwinningen op de Cimbri en Teutones en eenentwintig jaar na diens overlijden – moeten Marius en zijn verdiensten voor de staat weer een prominente plaats hebben ingenomen in het Romeinse herinneringslandschap.
Een tweede belangrijke ‘conservator’ van Marius’ herinnering is Cicero, die zichzelf
in verschillende redevoeringen uit de periode 63-56 v.C. eveneens mnemonisch heeft
verbonden aan de grote generaal. Cicero, evenals Marius een homo novus afkomstig uit
Arpinum en ooit verbannen uit Rome – moet in deze overeenkomsten aanleiding hebben gezien om zijn carrière op meerdere plaatsen met die van Marius te vergelijken.
Uit Cicero’s enigszins potsierlijke retorische pogingen om zijn aandeel in het neerslaan
van Catilina’s opstand in 63 v.C. op een lijn te stellen met Marius’ overwinningen op
de Cimbri en Teutones valt af te leiden dat zijn toehoorders een kleine veertig jaar na
dato nog altijd bekend waren met deze bewogen periode uit het Romeinse verleden.
Nergens hoeft Cicero expliciet te worden om zijn punt te maken. Het optreden van een
pseudo-Marius in 45 v.C. maakt bovendien duidelijk dat het eenenveertig jaar na de
dood van de generaal nog mogelijk was om op basis van een vermeende familieband
een schare aanhangers te mobiliseren, met name in enkele Italische steden en veteranenkolonies – aannemelijkerwijs gemeenschappen waar Marius’ memoria met grote
zorg gekoesterd werd.
Zie www.cellier-marius-caius.fr
AE 1965, 284: […]IUS C.F. PROCOS; Wiseman 1971, 278, nr. 515.
94 Plutarchus, Marius 2.1; Wardman 1974, 141; Sehlmeyer 1999, 42; Lamberton 2001, 11; Rutledge 2012,
153; Stadter 2014, 16; Santangelo 2016, 78.
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Hoewel Marius geen prominente plaats lijkt in te nemen in de augusteïsche literatuur – wellicht dat Marius’ discutabele rol tijdens de burgeroorlog met Sulla in 88-87
v.C. een te gevoelig onderwerp was in een periode waarin juist benadrukt werd dat
een moeizame periode van burgeroorlogen was beëindigd – wordt Marius in vijf passages in de augusteïsche dichtkunst opgevoerd als een exemplum uit het grootse Romeinse verleden. Vergilius, Horatius en Ovidius scharen hem onder de grote veldheren van Rome en Propertius acht Marius – weliswaar indirect – een geschikt onderwerp voor epische poëzie, wat impliceert dat ook Propertius hem beschouwde als een
onlosmakelijk deel van Rome’s illustere verleden. In vier van de in dit hoofdstuk besproken passages wordt verwezen naar de Cimbri en/of Teutones, maar contemporaine confrontaties tegen Germaanse stammen worden slechts éénmaal impliciet in
verband gebracht met Marius’ overwinningen op de Teutones, namelijk in Propertius’
Elegiae 3.3.43-46 (zie Hoofdstuk III 1). In de periode tussen 36 v.C. en 17/18 n.C., een
periode die wordt gemarkeerd door de vroegste datering voor Vergilius’ Georgica en
die van de postume publicatie van Ovidius’ Epistulae ex Pontus, lijken recalled memories
aan Marius niet te zijn geactiveerd om actueel gevaar van overrijnse Germaanse stammen en de beteugeling daarvan te contextualiseren – zelfs niet in de periode onmiddellijk volgend op de clades Variana.
Dat Marius echter niet uit het collectieve geheugen van de Romeinse samenleving
was verdwenen blijkt wel uit het feit dat hij in de vroege Keizertijd nog regelmatig zijn
opwachting zou maken in de literatuur. Hoewel sommige auteurs daarbij de nadruk
hebben gelegd op Marius’ negatieve karaktereigenschappen – mogelijk het gevolg van
Marius minder gunstig gezinde tradities – voert bij de meeste schrijvers zijn militaire
roem de boventoon. Daarbij valt op dat auteurs zonder al te veel details prijs te geven
naar de generaal kunnen verwijzen, wat impliceert dat diens herinnering stevig verankerd was in het collectieve geheugen. Wat tevens opvalt is dat auteurs vanaf het
einde van de derde eeuw n.C. minder zorgvuldigheid lijken te betrachten in de representatie van de feiten. Als exemplum van militaire roem was Marius na vierhonderd
jaar een vast bestanddeel van het Romeinse cultureel geheugen, maar de feitelijke historische context verloor daarbij op termijn zijn relevantie. Het ging bij de herinnering
aan Marius kennelijk niet om historische authenticiteit, maar om het simpele feit dat
er behoefte was aan een traditie waarin hoop en redding de boventoon voerden. Zeker
in de late Romeinse tijd, toen Germaanse stammen de druk op de grenzen van het rijk
bij tijd en wijle hevig opvoerden, werd de herinnering aan Marius ingezet als een coping strategy. De boodschap die Marius’ recalled memory de samenleving voorspiegelde
was er een van sustained optimism, namelijk dat barbaren door Romeinse militaire onverzettelijkheid beteugeld konden worden. Een voorloper van deze tendens zien we
reeds in de wijze waarop de herinnering aan Marius te midden van andere summi viri
werd geconserveerd op het Forum van Augustus – ontdaan van al te expliciete verwijzingen naar zijn problematische verleden, maar met sterke nadruk op zijn militaire
triomfen en eerbewijzen.
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3
Caesars Germanen als recalled memory:
het geval Ariovistus

In Hoofdstuk III 1 zagen we dat de Cimbri en Teutones, die aan het eind van de tweede
eeuw v.C. voor grote consternatie hadden gezorgd in Rome, ook in de eeuwen erna –
toen beide volken geen enkele rol van betekenis meer speelden binnen de Germaanse
stammenwereld – synoniem bleven voor barbaars gevaar. In Hoofdstuk I 6 werd reeds
benadrukt dat het vooral een breed scala aan memory sanctions van Caius Marius en
Lutatius Catulus moet zijn geweest waardoor herinneringen aan hun beider verdiensten voor de Romeinse staat stevig in het Romeinse collectieve geheugen verankerd
raakten – en daarmee tevens de mnemonisch aan hun militaire prestaties gekoppelde
tegenstanders. In Hoofdstuk II 5.4 zagen we bovendien dat ook Caesar tijdens en na
afloop van zijn oorlogen tegen Germanen en Galliërs uiteenlopende pogingen heeft
ondernomen om zijn militaire prestaties in Noord-Europa aan de vergetelheid te onttrekken. In dit afsluitende hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre herinneringen aan Ariovistus, de Germanenvorst die zo prominent naar voren komt in het eerste
boek van Caesars De bello Gallico, een onderdeel zijn gaan uitmaken van het Romeinse
collectieve geheugen en of collectieve herinneringen aan de oorlog tegen Ariovistus
even persistent waren als die met betrekking tot de Cimbri en Teutones.

3.1 Ariovistus’ recalled memory in de De bello Gallico
In zijn poging om zijn eigen memoria te construeren herinnert Caesar zijn publiek reeds
in de De bello Gallico een aantal malen aan Ariovistus. In Boek 4 van de De bello Gallico
laat hij gezanten van de Ubii refereren aan zijn overwinning op de Germanenvorst:
naar verluidt zou na deze strijd het Romeinse leger een grote naam en faam hebben
opgebouwd, zelfs bij de meest verafgelegen Germanen (ad ultimas Germanorum nationes).1 In Boek 5 beschrijft Caesar de angst onder de Germanen om de Rijn over te steken, omdat zij naar hun zeggen reeds twee maal aan den lijve hadden ondervonden
welke gevolgen dit kon hebben, “in de oorlog van Ariovistus en bij de oversteek van
de Tencteri.”2 In 5.29.3 spreekt Caesar bij monde van de door de Eburones en hun
bondgenoten in het nauw gedreven onderbevelhebber Titurius Sabinus over het verdriet onder de Germanen over de dood van Ariovistus, waarbij Caesar Sabinus laat
opmerken dat de Germanen evenzeer verbolgen waren over de eerdere Romeinse
1
2

Caesar, De bello Gallico 4.16.7; Koutroubas 1972, 121.
Caesar, De bello Gallico 5.55.2.
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overwinningen.3 Deze drie reflecties, gekoppeld aan het relatief omvangrijke deel van
de De bello Gallico dat aan de oorlog tegen Ariovistus is gewijd (vijfentwintig van de
vierenvijftig capita van Boek 1), maken duidelijk dat Caesar een grote betekenis toekende aan zijn Germaanse overwinning. De vraag is in hoeverre deze betekenis in latere generaties werd geaffirmeerd.

3.2 Post-Caesariaanse herinneringen aan Ariovistus
In de post-caesariaanse periode duikt de Germanenleider nog enkele malen op in de
antieke bronnen – overwegend in werken van historiografische aard.4 Livius (circa 59
v.C.-17 n.C.) moet de strijd van Caesar tegen Ariovistus hebben behandeld in één van
de verloren geraakte boeken van zijn Ab urbe condita, waarin de laatste – afgaande op
de overgeleverde samenvatting – de leider (dux) van de Germanen wordt genoemd.
Op basis van de summiere inhoudsbeschrijving die van dit boek bewaard is gebleven
lijkt Livius in hoofdlijnen hetzelfde stramien te hebben gevolgd als Caesar in zijn commentarii, met onder andere een nauwelijks divergente variant op de bekende
‘Vesontio-passage’: “Paniek onder zijn soldaten, veroorzaakt door hun angst voor de
onbekende vijand, werd door Caesar weggenomen in een toespraak voor zijn leger.”5
Hoewel wordt aangenomen dat Livius in zijn geschiedwerk een kritische houding jegens Caesar heeft aangenomen bieden de samenvattingen van de verloren geraakte
Boeken 103-116 die aan Caesar waren gewijd weinig aanknopingspunten voor deze
veronderstelling.6
Duidelijk in de traditie van Livius schrijft Florus, die in zijn aan de oorlogen van de
Romeinen gewijde excerpten uit het werk van deze geschiedschrijver (Epitomae de Tito
Livio bellorum omnium) in eerste instantie de nadruk legt op de hoogmoed van Ariovistus (“Hoe groot was de hoogmoedigheid van koning Ariovistus!”), alvorens hij in navolging van Livius de paniek in het Romeinse kamp (terror in castris), veroorzaakt door
“dit onbekende volk,” memoreert.7 Ook de laatantieke christelijke auteur Orosius,
waarvan wordt aangenomen dat hij Livius’ werk rechtstreeks dan wel in de vorm van
epitomes heeft geraadpleegd, benadrukt de angst bij de Romeinen voor de krijgscharen
van Ariovistus, vanwege “hun aantallen en hun moed (Germanorum multitudine et virtute).”8 Bij Orosius blijft de figuur Ariovistus echter nagenoeg buiten beeld: alleen zijn
vlucht per boot over de Rijn wordt slechts nog genoemd, evenals het uitheemse karakter van zijn troepenmacht, die volgens Orosius bestond uit Harudes, Marcomanni,
Triboci, Vangiones, Nemetes, Sedusii en Suebi – een lijst die identiek is aan die bij Caesar.9

Koutroubas 1972, 122; Christ 1974, 383.
Zie vooral Christ 1974, 272-280.
5 Livius, Periocha 104.
6 Voor discussie en literatuurverwijzingen zie Toher 2009, 231-233.
7 Florus 1.45.11-13; Christ 1974, 279.
8 Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.6. Voor Orosius’ afhankelijkheid van Livius zie Timpe 1994,
29, n. 4 aldaar; Rohrbacher 2002, 138; Fear 2010, 15.
9 Orosius, Historiarum adversum paganos 6.7.7; vrgl. Caesar, De bello Gallico 1.51.2. Zie hiervoor Christ
1974, 279-280.
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Plutarchus voert in zijn levensbeschrijving van Caesar eveneens Caesars strijd tegen
Ariovistus op, maar ook bij de Griekse biograaf treedt de Germanenvorst niet echt op
de voorgrond: van de capita 15-27 die hij aan de Gallische oorlog heeft besteed is alleen
caput 19 gewijd aan de oorlog met Ariovistus.10 Plutarchus, die naast werken van
schrijvers als Cicero, C. Oppius, Asinius Pollio en Livius ook Caesars commentarii
noemt als bron – mogelijk indirect geraadpleegd via Asinius Pollio zo wordt wel aangenomen – schetst geen significant afwijkend beeld van de confrontatie met Ariovistus
dan Caesar zelf in de De bello Gallico 1.30-54.11 Plutarchus haalt het tijdens Caesars consulaat aangeknoopte bondgenootschap (
) tussen Rome en Ariovistus aan,
evenals Ariovistus’ poging om “te willen uitbreiden en heel Gallië te bezetten.”12 Vervolgens spitst het verslag van Plutarchus zich toe op twee episodes uit de confrontatie
met Ariovistus: de muiterij bij Vesontio en de uiteindelijke slag tegen de Germanen.13
Voor het overige levert Plutarchus weinig details en ontbreken diverse markante details in het relaas van de biograaf.14
Wat betreft de eerste episode: evenals Caesar refereert de biograaf aan de rijzende
angst onder Caesars officieren voor de barbaarse vijand bij Vesontio.15 Voorafgaand
aan zijn beschrijving van de tweede episode (de beslissende slag) geeft Plutarchus
evenals Caesar de reden waarom de Germanen de slag meden, maar in tegenstelling
tot Caesar, bij wie de raadpleging van oude runen door vrouwen in het Germaanse
kamp leidt tot het uitstellen van de strijd, noemt Plutarchus Germaanse priesteressen
die ongunstige voortekenen meenden te hebben waargenomen in de stroming van rivieren, waarop de Germaanse soldaten moedeloos zouden zijn geraakt. Ook Plutarchus eindigt zijn relaas met de enigszins chaotische vlucht van Ariovistus over de
Rijn.16
Twee fragmenten uit Appianus’ Romeinse Geschiedenis die gewijd zijn aan Ariovistus vertonen evenals de voorgaande auteurs sterke overeenkomsten met Caesars persoonlijke verslag. In Celtica 4.16 wordt de aankomst van de Germanenvorst in Gallië
beschreven, evenals diens oorlog tegen de Haedui. Volgens Appianus zou Ariovistus
echter zelf gewenst hebben om een ‘vriend van het Romeinse volk’ te worden (
), daar waar Caesar het initiatief voor het bondgenootschap
bij de Romeinen legt – wat mogelijk opnieuw een tussenbron verraadt.17 In zijn Celtica
moet Appianus het diplomatieke onderhoud tussen Caesar en de Germanenvorst hebben beschreven, evenals Ariovistus’ verraad jegens Caesars gezanten C. Valerius Procillus en M. Metius, die door Appianus echter niet bij naam worden genoemd. Ook de

Pelling 1984, 88.
Idem 89. Zie voor Plutarchus’ bronnen verder Pelling 2002, 11-19; 91-115; 2011, 42-56 (voor zijn gebruik van Caesars commentarii 47-48); Schettino 2014, 426. Voor de suggestie van een tussenbron (Asinius Pollio of een tussenbron die Pollio nauw volgde) zie Pelling 1984, 88-89. Zie tevens Pelling 1979,
84-85; 1984, 91; 93; 100, n. 2 aldaar; Jehne 2006, 234; 743, n. 9 aldaar; Pelling, ed. 2011, 47.
12 Plutarchus, Caesar 19.1.
13 Idem 19.3-5; 9-11.
14 Bijv. de twee onderhandelingsrondes tussen Caesar en Ariovistus. Zie hiervoor Pelling 1984, 93.
15 Plutarchus, Caesar 19.2; Pelling, ed. 2011, 230-231.
16 Plutarchus, Caesar 19.4-5; Pelling, ed. 2011, 232; vrgl. Caesar, De bello Gallico 1.50.4-5.
17 Caesar, De bello Gallico 1.35.2; 1.43.4. Zie bijv. ook Plutarchus, Caesar 19.1; Cassius Dio 38.34.3 (waarin
het initiatief voor het bondgenootschap nadrukkelijk bij Caesar zelf ligt –
); 38.44.2;
Christ 1974, 265-268; 279.
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angstige nacht in Vesontio lijkt door Appianus te zijn beschreven: “want angst kwam
over het leger na berichten over de militaire reputatie van de Germanen.”18
De meest uitvoerige post-Caesariaanse opvoering van Ariovistus is te vinden bij de
derde-eeuwse Griekse geschiedschrijver Cassius Dio, die in hoofdlijnen de gebeurtenissen volgt zoals ze door Caesar zijn gepresenteerd, hoewel Dio zoals eerder gezegd
mogelijk vooral teruggrijpt op Asinius Pollio.19 Dio begint zijn relaas met de steun die
de Sequani en de Haedui aan Caesar vragen in hun strijd tegen de Germanen van
Ariovistus, maar in tegenstelling tot Caesar ziet hij weinig altruïsme in deze daad. 20
Desondanks beklemtoont Dio de agressieve aard van Ariovistus’ troepen, “die ergens
in het verleden de Rijn waren overgestoken, delen van hun (d.i. het Gallische) land
hadden ingenomen, hen tribuut hadden opgelegd en gijzelaars van hen hadden genomen.”21 Ook Ariovistus’ overmoed (
) en mateloosheid (
) worden her22
kend. Wanneer Caesar de Germanenvorst uitnodigt voor een onderhoud reageert
deze met de sterk aanmatigende opmerking: “Ik ben hoe dan ook niet ondergeschikt
aan hem (d.i. Caesar); de man die iets van de ander wenst moet zelf naar die persoon
toegaan.”23 In de bekende Vesontio-episode laten Caesars soldaten zich ook bij Dio
imponeren door “het postuur van hun vijand, hun aantallen, hun dapperheid en de
daaruit voortvloeiende bedreiging,” en worden de Germanen getypeerd als “angstwekkende en woeste beesten (
)” – wat feitelijk in de lijn van
24
Caesars relaas ligt. Voorafgaand aan de beslissende slag benadrukt Dio het bijgelovige karakter van Ariovistus, door – zonder in details te treden – de anekdote van de
toekomst voorspellende vrouwen in te lassen, want “om deze reden mengde Ariovistus, die altijd grote omzichtigheid betrachtte in dit soort aangelegenheden, zich niet
onmiddellijk met zijn volledige troepenmacht in het conflict.”25
Toch is Dio over het algemeen tamelijk mild voor Ariovistus. We zagen eerder dat
de geschiedschrijver zich op sommige plaatsen behoorlijk kritisch toont tegenover
Caesar (zie Hoofdstuk II 5.2). In dit geval ziet Dio het uit de hand lopen van de onderhandelingen tussen Caesar en Ariovistus vooral als een poging van de eerste om de
Germanenvorst te provoceren, ondanks het bestaande bondgenootschap en het feit dat
Ariovistus’ gezag door Rome was bevestigd:
“Echter, met het besef van de eer die kon worden behaald in de oorlog en de
macht die een overwinning zou brengen, negeerde de Romeinse generaal deze
overwegingen, behalve dat hij een excuus van de barbaar wenste voor het geschil, zodat hij op geen enkele manier de agressor zou blijken.”26
Appianus, Celtica 4.17; vrgl. De bello Gallico 1.47.2-4; 1.47.6.
Cassius Dio 38.34-50. Ook Livius is geopperd als bron. Zie hiervoor Günnewig 1998, 54. Voor een
algemeen overzicht van Dio’s bronnen zie Millar 1964, 34-38.
20 Cassius Dio 38.34.1-3; vrgl. De bello Gallico 1.33.1-2.
21 Cassius Dio 38.34.2.
22 Idem 38.42.3.
23 Idem 38.34.4.
24 Idem 38.35.2; Christ 1974, 273.
25 Cassius Dio 38.48.2.
26 Idem 38.34.3-4. Zie bijv. ook 38.47.4, waar Dio de tweede onderhandelingsronde beschrijft, waarbij hij
de nadruk legt op de onredelijkheid van Caesars eisen: “Zij kwamen niet tot overeenstemming, want
Caesar wilde alle eisen stellen en Ariovistus weigerde deze op te volgen.”
18
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Dio suggereert dus dat Caesar bij voorbaat uit is op oorlog met Ariovistus en dat de
onderhandelingen slechts dienen om hem hiervoor het gepaste alibi te verschaffen.
Het is in de ogen van Dio dus Caesar die aangemerkt moet worden als de agressor.27
In het verdere verloop van het relaas, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingsscènes,
treedt Ariovistus niet of nauwelijks op de voorgrond, maar wordt de Germanenvorst
gereduceerd tot een slachtoffer van Caesars machinaties.28
Behoudens de bovenstaande historische beschrijvingen van Caesars confrontaties
met Ariovistus zijn er nog vier Romeinse auteurs die kort melding maken van de Germanenvorst – echter in niet meer dan een bijrol. Plinius vermeldt op basis van een
anekdote bij Cornelius Nepos – we haalden haar reeds eerder aan – over in Germanië
aangespoelde Indiërs een rex Sueborum, waarvan over het algemeen wordt aangenomen dat het hier Ariovistus betreft.29 In de oudheid bestond er echter geen overeenstemming over de herkomst van de betreffende vorst, aangezien Pomponius Mela in
dezelfde context over een rex Boiorum (of rex Botorum), een koning van de Keltische
Boii spreekt.30
Frontinus (circa 35-103 n.C.), de compilator van vier boeken vol militaire anekdotes,
noemt de Germanenvorst drie maal kort.31 Ariovistus wordt in deze fragmenten echter
niet meer dan aangestipt. Slechts in één passage is Ariovistus – hier rex Germanorum
genoemd – het eigenlijke onderwerp (centraal staat zijn bijgeloof, namelijk zijn weigering om te vechten bij volle maan).32 In de twee overige (nagenoeg identieke) passages
dient hij niet meer als een soort van datering: “Toen C. Caesar op het punt stond om
te vechten tegen de Germanen en Ariovistus….”33 Opgenomen in de rubriek ‘Hoe het
enthousiasme van een leger op te wekken voor de strijd (quemadmodum incitandus sit
ad proelium exercitus)’ draait het in deze passages bij Frontinus echter steeds om Caesar,
die als reactie op de paniek onder zijn manschappen met zijn aankondiging om alleen
met het Tiende Legioen ten strijde te trekken de strijdlust van de overige troepen wist
op te wekken.34
Alleen bij Tacitus, in een ingelaste redevoering van de Romeinse generaal Quintus
Petillius Cerialis gericht aan de opstandige Treveri en Lingones gedurende de Bataafse
revolte van 69-70 n.C., wordt Ariovistus opgevoerd als een recalled memory, vrijwel in
één adem genoemd met “de vele veldslagen tegen de Cimbri en Teutones.” Tacitus
laat Cerialis hier opmerken dat Rome zich niet aan de oevers van de Rijn gevestigd
heeft “ter bescherming van Italië, maar om te voorkomen dat er een tweede Ariovistus
komt die koning van heel Gallië wil worden (sed ne quis alius Ariovistus regno Galliarum
potiretur).”35 Het is feitelijk de enige keer dat Ariovistus wordt opgevoerd om een mogelijke nieuwe barbaarse dreiging uit het noorden te expliqueren.
Christ 1974, 272-273.
Cassius Dio 38.42.1-44.4; Christ 1974, 275: “Das Bericht wird von einem ganz bestimmten Caesarbild
beherrscht…” Günnewig 1998, 55: “Ariovist wird dort weniger negativ beurteilt, sondern vielmehr als
Opfer der caesarischen Politik dargestellt.”
29 Plinius, Naturlis historia 2.170 = Cornelius Nepos frgm. 7 (ed. Peter). Zie hiervoor tevens Klebs 1895,
842; Will 1996, 1084-1085; Dick 2008, 72; Johne 2006, 65 en Hoofdstuk II 2.1.
30 Pomponius Mela 3.45.
31 Frontinus, Strategemata 1.11.3; 2.1.16; 4.5.11.
32 Idem 2.1.16; het betreft hier een verkorte weergave van Caesar, De bello Gallico 1.50.4-5.
33 In Strategemata 4.5.11 luidt het “…adversus Germanos et regem Ariovistum pugnaturus…”
34 Vrgl. Caesar, De bello Gallico 1.39.7; 1.40.1; 1.40.14-41.2.
35 Tacitus, Historiae 4.73.2.
27
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3.3 Conclusie
Samenvattend kunnen we stellen dat de oorlog tegen Ariovistus tenminste tot in de
derde eeuw n.C. – de eeuw waarin Cassius Dio zijn geschiedwerk publiceerde – werd
beschouwd als een belangrijke passage uit de Romeinse geschiedenis. Maar in tegenstelling tot de Cimbri en Teutones lijkt de Germanenvorst geen prominente positie
binnen het Romeinse collectieve geheugen te hebben ingenomen. In vrijwel alle gevallen dat Ariovistus in de antieke bronnen naar voren komt is er sprake van een historische variant op Caesars beschrijving van het eerste oorlogsjaar in Gallië (58 v.C.).
Slechts eenmaal, bij Tacitus, wordt Ariovistus opgevoerd als een recalled memory. Er
zijn geen andere gevallen bekend waarin collectieve herinneringen aan de opmars van
Ariovistus worden opgeroepen om andere barbaarse dreiging aan te relateren.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de oorlog met Ariovistus zich ver buiten
de grenzen van Rome afspeelde en dat de Germanenvorst – anders dan de Cimbri en
Teutones ongeveer vijftig jaar daarvoor – geen serieuze dreiging opleverde voor het
Italisch schiereiland en Rome. De relatief eenvoudige overwinning die Caesar in 58
v.C. op de krijgsscharen van Ariovistus wist te behalen zorgde er waarschijnlijk voor
dat de naam Ariovistus – die in Rome enige tijd op de lippen van velen moet hebben
gebrand – al snel uit het communicatieve geheugen verdween. Ook een eventuele heropvoering tijdens Caesars Gallische triomftocht in 46 v.C. of Caesars crematieplechtigheid twee jaar later (zie Hoofdstuk II 4.4.1 en 4.4.3) hebben daar kennelijk weinig aan
kunnen veranderen.
Grijpen we tot slot van dit afsluitende deel terug op het model van Sztompka, dan
lijkt de oorlog tegen Ariovistus te weinig impact te hebben gehad op de collectieve
stemming in Rome om uit te monden in een collectief trauma. Als de opmars van Ariovistus al snel en onverwacht (sudden and rapid) was en exogeen, komend van buitenaf
(exogenous, coming from the outside), was de dreiging die de Germanenvorst in werkelijkheid opleverde voor Rome verre van diep, radicaal en de Romeinse samenleving in
haar kern rakend (radical, deep, comprehensive, touching the core). Evenmin lijken de gebeurtenissen uit 58 v.C. door Caesars tijdgenoten in Rome te zijn beoordeeld als onverwacht, schokkend en weerzinwekkend (perceived as unexpected, unpredicted, surprising, shocking, repulsive).36 Ondanks Caesars herhaalde pogingen in de De bello Gallico
om de barbarendreiging uit de jaren vijftig van de eerste eeuw v.C. te amalgameren
met de memoria van de Cimbri en Teutones bleken zijn tegenstanders in de praktijk te
licht. Bovendien speelde hun beteugeling zich dusdanig ver af van het centrum van
het rijk dat in Rome het collectieve trauma van ruim vijftig jaar eerder niet herleefde.
Herinneringen aan de Cimbri en Teutones zelf daarentegen waren, zoals we in
Hoofdstuk III 3.1 zagen, na de formatieve periode van herinneren en vergeten te hebben doorstaan, stevig verankerd geraakt in het Romeinse culturele geheugen, en hetzelfde kan op basis van het vorige hoofdstuk gezegd worden van Marius’ memoria. De
behoefte om ook na de oudheid plaatsen en monumenten in en buiten Rome te liëren
aan Marius vormt bewijs voor de persistentie van Marius’ herinnering (Afbeelding I
16-19; III 2-4).

36

Sztompka 2000, 452.
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Afbeeldingen

I1
I2
I3

I4

I5
I6
I7
I8
I9
I 10 en b

I 11

I 12
I 13

I 14

Tropaeum met daarvoor een geketende Germaan (rechts) en een oosterse barbaar op de
triomfboog van Carpentras. De Germaan symboliseert wellicht de overwinningen onder Augustus in het noorden. Begin eerste eeuw v.C.
Reliëfs aan de westzijde van de triomfboog van Orange, waarop een zestal gevangen
en geketende barbaren staan afgebeeld voor drie tropaea. Op de fries erboven is een
strijdscène te zien.
Denarius uit 103 v.C., geslagen door Q. Minucius Thermus.
Voorzijde: gehelmde Mars naar links.
Keerzijde: een Romeinse soldaat in gevecht met een barbaar. Op de voorgrond een gewonde barbaar. De munt is mogelijk een verwijzing naar de oorlogen tegen de Cimbri
en Teutones.
Marmeren reliëf van een triomftocht, afkomstig van de fries van de Tempel van Apollo
Sosianus (circa 20 v.C.). Waarschijnlijk betreft het een representatie van de triomftocht
van Augustus uit 28/27 v.C. Links is een draagbaar (ferculum) te zien met daarop een
tropaeum en geketende barbaren, mogelijk twee Germanen die tijdens de veldtocht onder Caius Carrinas in 30/29 v.C. gevangen zijn genomen.
Reliëf van een Romeinse begrafenisstoet (pompa funebris), eind eerste eeuw v.C.-begin
eerste eeuw n.C.
Standbeeld van een Romeinse man met voorvaderlijke dodenmaskers (imagines). Late
eerste eeuw v.C.
Fresco met militaire scènes uit de Romeinse oorlog tegen de Samnieten, afkomstig uit
de graftombe van Q. Fabius. Derde eeuw v.C.
Fresco uit de zogenaamde Arieti-tombe, met scènes van een oorlog en de processie van
een Romeinse magistraat. Tweede eeuw v.C.
Afgietsels van een reliëf van de Basilica Aemilia op het Forum Romanum afkomstig uit
de augusteïsche periode, waarop scènes te zien zijn uit de vroegste geschiedenis van
Rome, waaronder de Sabijnse maagdenroof (links) en de dood van Tarpeia (rechts).
Marmeren reliëfs afkomstig van de Tempel van Apollo Sosianus afkomstig van de fries
van de Tempel van Apollo Sosianus (circa 20 v.C.). De twee fragmenten tonen scènes
van strijders te paard en verwijzen mogelijk naar oorlogen gevoerd onder Augustus die
leidden tot de triomftocht van Afbeelding I 4.
Denarius uit 101 v.C., geslagen door C. Fundanius.
Voorzijde: gehelmde Roma naar rechts.
Keerzijde: Marius in een strijdwagen, waarschijnlijk tijdens zijn triomftocht in 101 v.C.
De jongen op het voorste paard is mogelijk Marius’ zoon.
Marmeren biga, een door twee paarden getrokken strijdwagen, mogelijk onderdeel van
een overwinningsmonument. Augusteïsche tijd.
Quinarius uit 101 v.C., geslagen door C. Fundanius.
Voorzijde: Gekranste Jupiter naar rechts.
Keerzijde: Victoria houdt een krans boven een tropaeum van barbaarse wapens en uitrustingsstukken, met daarnaast een geketende en geknielde barbaar.
Quinarius uit 98 v.C., geslagen door T. Cloelius).
Voorzijde: gekranste Jupiter naar rechts.
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I 15

I 16

I 17
I 18a en b

I 19

I 20a en b
I 21
I 22a en b
II 1
II 2

II 3
II 4

II 5

Keerzijde: Victoria kroont een tropaeum. Aan de basis daarvan een krijgsgevangen barbaar.
Restanten van een Romeins bouwwerk nabij Pourrières, circa vijfentwintig kilometer
ten oosten van Aix-en-Provence. Het bouwsel is wel geïnterpreteerd als een tropaeum
van Marius naar aanleiding van zijn overwinning op de Teutones, maar kan ook van
latere datum zijn.
Reliëf gevonden in Pourrières (Var), waarop buitgemaakte wapens en een torque staan
afgebeeld. Het reliëf is wel in verband gebracht met de overwinning van Marius op de
Teutones in 102 v.C., hoewel het ook wel wordt geassocieerd met overwinningen ten
tijde van keizer Tiberius.
Zogenaamde Trofei di Mario, vernoemd naar C. Marius, maar waarschijnlijk een
nymphaeum uit de tijd van Domitianus of Alexander Severus.
Marmeren trofeeën, de zogenoemde Trofei di Mario, aan de bovenzijde van de Cordonata, de monumentale trap die leidt naar Piazza del Campidoglio. De trofeeën werden
in 1590 in opdracht van paus Sixtus V bevestigd aan de balustrade van Piazza del Campidoglio, maar zijn oorspronkelijk afkomstig van het nymphaeum uit Afbeelding I 17,
dat in de middeleeuwen in verband werd gebracht met Marius.
Zestiende-eeuwse inscriptie, aangebracht in de basis van de rechter trofee aan de balustrade van Piazza del Campidoglio (zie Afbeelding I 18a), verwijzend naar de marmeren
trofeeën van Afbeelding 18a en b. De tekst luidt: SIXTI V PONT MAX AVCTORITATE
/ TROPHAEA C MARII VII COS DE TEUTONIS / ET CIMBRIS EX COLLE ESQVILINO
ET RVINOSO / AQVAE OLIM MARCIAE CASTELLO / IN CAPITOLIVM TRANSLATA
ERECTIS BASIBVS / ILLVSTRI LOCO STRATVENDA CVRAVERE / AN SALVT MDXC
(bij gezag van Sixtus V, pontifex maximus, zijn de trofeeën van Caius Marius, zeven
maal consul, toegekend vanwege overwinningen op de Cimbri en Teutones, overgebracht van de ruïneuze voormalige cisterne van de Aqua Marcia op de Esquilijn en, toen
de bases eenmaal opgericht waren, geplaatst op een vooraanstaande locatie, in het heilige jaar 1590).
Kop van een (overwonnen) Germaan, mogelijk onderdeel van een laat-republikeins
overwinningsmonument, bijvoorbeeld van Caius Marius of Q. Lutatius Catulus. Eind
tweede-begin eerste eeuw v.C.
Tempel B in Largo Argentina (Campus Martius), geïdentificeerd als de Tempel van Fortuna Huiusce Diei, ingewijd door Q. Lutatius Catulus op de herdenkingsdag van de
slag bij Vercellae, 30 juni 101 v.C.
Hoofd en rechterarm van het cultusbeeld van Fortuna Huiusce Diei, gewijd door Q.
Lutatius Catulus naar aanleiding van zijn overwinning op de Cimbri.
Fragment van de Fasti Triumphales (ook wel Fasti Capitolini) waarin de overwinning van
Marcus Claudius Marcellus op de Gallische Insubres en Germanen (de Galleis Insubribus
et Germ[an(eis)]) in de slag van Clastidium (Casteggio) in 222 v.C. wordt vermeld.
Denarius uit 65 v.C., geslagen door L. Manlius Torquatus.
Voorzijde: Sybille naar rechts.
Keerzijde: tripod met daarop een amphora. De rand van de munt wordt gemarkeerd
door een torque, een verwijzing naar de heldendaad van een voorvader van de muntmeester, T. Manlius Imperiosus Torquatus, die rond 360 v.C. een reusachtige Galliër
versloeg in een tweegevecht.
Reliëf van de Zuil van Trajanus, ingewijd in 113 n.C. Te zien is de overtocht van de
Romeinse legers over de Donau in 101 n.C. De rivier is weergeven als een goddelijke
entiteit.
Denarius uit 54 v.C. of iets later, mogelijk geslagen in opdracht van Julius Caesar.
Voorzijde: symbolen van de pontifex maximius: culullus, aspergillum, bijl en apex.
Keerzijde: een olifant vertrapt een object, mogelijk een Gallische oorlogstrompet
(carnyx).
Terracotta reliëf, gevonden in de Via Cassia nabij Rome. De geharnaste figuur met speer
en globe aan zijn voet wordt wel beschouwd als de representatie van een standbeeld
van Caesar. Rechts ervan is een tropaeum afgebeeld, zeer waarschijnlijk van Gallische
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herkomst. Links en rechts afgebeelde bouwkranen kunnen verwijzen naar Caesars ingenieurswerkzaamheden in Gallië en Germanië.
Denarius uit 48 v.C., geslagen door L. Hostilius Saserna.
Voorzijde: bebaarde mannelijke buste naar rechts.
Keerzijde: een Gallische strijdwagen (essedum) met bestuurder (auriga). Links daarvan
een strijder (essedarius), gewapend met een schild in zijn linker- en een speer in zijn
rechterhand.
Denarius uit 48/47 v.C. van Julius Caesar.
Voorzijde: vrouwelijk hoofd met eikenkrans naar rechts.
Keerzijde: een tropaeum met Gallische schilden, carnyx en een bijl.
Keerzijde van een denarius uit 46-45 v.C. van C. Julius Caesar (RRC 468.2). Afgebeeld is
een tropaeum met een Gallische wapenuitrusting, ovaal schild en carnycx. Daaronder een
bebaarde gevangen barbaarse man en een barbaarse vrouw, beiden met hun handen
gebonden op de rug.
Keerzijde van een denarius van C. Julius Caesar (48/47 v.C.), met daarop een tropaeum
met een ovaal Gallische schild en carnyx. Daaronder een bebaarde, gevangene, de handen geketend op de rug. Mogelijk betreft het de gevangengenomen Vercingetorix.
Denarius uit 50 v.C., geslagen door Publius Cornelius Lentulus Marcellinus.
Voorzijde: hoofd van M. Claudius Marcellus (cos. 222 v.C.) naar rechts
Keerzijde: mannelijke figuur, M. Claudius Marcellus, draagt de spolia opima een tempel
binnen. Het betreft een herdenking van Marcellus’ overwinning op de Gallische Insubres in de slag van Clastidium (222 v.C.).
Dupondius van keizer Caligula uit 40-41 n.C.
Voorzijde: Germanicus in triomfwagen naar rechts.
Keerzijde: Germanicus staand naar links, met in zijn linkerhand één van de legioenadelaars die van P. Quinctilius Varus die door Germanicus in 15 en 16 n.C. op de Germanen
werd heroverd. De tekst luidt: SIGNIS - RECEPT DEVICTIS - GERM[aniae] (standaards
terugveroverd, Germanië bedwongen).
Een inscriptie met de naam MARIO op een ovaal schild aan de zuidzijde van de triomfboog van Orange.
84100 Orange (Vaucluse), Avenue de l’Arc de Triomphe. Propriété de la commune.
Bronzen Renaissancemedaillon van Marius (1500-1546).
Voorzijde: een afbeelding van Marius naar links, voorzien van de inscriptie C(aius) MARIUS.VII CO(n)S(ul)
Keerzijde: een tropaeum met wapens, waartegen een gevangen barbaar zit, vastgebonden aan een zuil en door Victoria bekroond met een guirlande. De inscriptie luidt: VICTORIA CIMBRICHA.
Wijnhuis Le Cellier Marius Caius in Pourrières, een dorp in de buurt van Aix-en-Provence (Aquae Sextiae), waar Caius Marius in 102 v.C. de Teutones versloeg.
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Conclusies

In dit proefschrift omtrent herinneringscultuur en herinneringsplaatsen in het oude
Rome werd de vraag aan de orde gesteld wat de impact is geweest van de Romeinse
oorlogen tegen Germaanse stammen in de tweede en eerste eeuw v.C. op het Romeinse
collectieve geheugen. Om deze vraag te beantwoorden werden de in de inleiding geintroduceerde theoretische concepten met betrekking tot collectieve herinneringen en
collectieve trauma’s toegepast op twee casussen: de Romeinse oorlogen tegen de Cimbri en Teutones tussen 113 en 101 v.C. en Caesars oorlogen tegen Germaanse stammen
tussen 58 en 50 v.C.
In Deel I vormden de sociologische traumamodellen van Piotr Sztompka en Jeffrey
C. Alexander de basis voor een onderzoek naar de mnemonische impact van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones. Hun concepten leveren parameters waarmee de
intensiteit van een potentieel traumatische gebeurtenis en de impact daarvan op een
samenleving kan worden vastgesteld (de zes fases van de traumatic sequence – zie Figuur 1, p. 14) en bieden handvatten voor de reconstructie van de master narrative van
de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones en de identificatie van collective agents of the
trauma process (carrier groups).
In Deel II werden de theoretische modellen van Maurice Halbwachs en Jan
Assmann met betrekking tot collectief herinneren en het communicatieve en culturele
geheugen van samenlevingen getoetst aan de hand van Caesars confrontaties met Gallische en Germaanse stammen in de periode tussen 58 en 51 v.C. Daar waar Assmanns
noties inzicht verschaffen in de persistentie van collectieve herinneringen aan de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones rond het midden van de eerste eeuw v.C. levert
Halbwachs aanknopingspunten voor een studie naar de mnemonische wisselwerking
tussen Caesar en de sociale contexten waarbinnen deze zich ten tijde van zijn Gallische
oorlogen manoeuvreerde.
Deel III van het proefschrift is wederom gebaseerd op de theoretische concepten
van Assmann. In dit deel werd de reikwijdte van het communicatieve geheugen getoetst en de doorwerking van collectieve herinneringen aan Marius en de Cimbri en
Teutones voorbij de formatieve periode van herinneren en vergeten van drie tot vier
generaties (ongeveer tachtig tot honderd jaar), in de vorm van zogenoemde recalled
memories. De structuur van het proefschrift is schematisch weergegeven in Figuur 2 (p.
361).
Met behulp van de bovengenoemde theoretische noties kunnen enkele relevante
conclusies worden getrokken. Zo kan op basis van de antieke overlevering gesteld
worden dat de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones voldoen aan de sociologische
criteria van een collectief trauma, zoals in Deel I werd vastgesteld. De representatie
van de gebeurtenissen en de beschrijving van de Germaanse agressors weerspiegelen
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het gevoel dat de Romeinen het slachtoffer waren geworden van een plotseling optredend en exogeen gevaar – een gevoel dat door Sztompka expliciet wordt genoemd als
voorwaarde voor een collectief trauma. Daarenboven levert een analyse van het antieke bronnenmateriaal voldoende aanwijzingen op dat Rome als gevolg van de nederlagen tegen de Cimbri en Teutones terecht was gekomen in wat Sztompka een traumatic sequence noemt, een dynamisch proces waarin een zestal fasen zijn te onderscheiden: 1) een structurele en culturele achtergrond (cultural environment); 2) een traumatiserende situatie of gebeurtenis; 3) specifieke manieren van definiëren, interpreteren,
framen of navertellen van de traumatische gebeurtenissen; 4) traumatische symptomen; 5) het ontstaan van posttraumatische aanpassingen; en 6) het overwinnen van
het trauma (zie Figuur 1, p. 14). Ten tijde van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones
was er in Rome sprake van een conducive background in de vorm van sterk oplaaiende
collectieve herinneringen aan traumatische invasies uit het verleden (Galliërs, Hannibal) en ging de Romeinse samenleving in de laatste twee decennia van de tweede eeuw
v.C. gebukt onder cultural disorientation, een toestand van maatschappelijke ontreddering en incoherentie die het gevolg was militaire tegenslagen en interne politieke en
sociale onrust. De nederlagen tegen de Cimbri en Teutones – de nederlagen bij Arausio
in 105 v.C. in het bijzonder – waren de traumatizing situations or events, die, getuige de
post hoc-uitgeharde antieke overlevering, volgens bepaalde patronen werd naverteld.
Zo zijn de haast bovenmenselijke tegenstanders, de incompetentie van de eigen legerleiding en de paniek in Italië en Rome drie ingrediënten die in vrijwel alle beschrijvingen van de vijf opeenvolgende Romeinse nederlagen komen bovendrijven. Traumatische symptomen uitten zich in religieuze en politieke onzekerheid en een toenemend
gebrek aan vertrouwen in de gevestigde orde. Om het trauma het hoofd te bieden ontwikkelde de Romeinse samenleving echter ook coping strategies in de vorm van rituelen
en toekomstvoorspellingen (ritualism), de radicale keuze voor homo novus Marius (rebellion) en de aanwijzing van zondebokken en politieke processen tegen falende legerleiders (cynical pessimism). Meer positief waren verhalen over hoop en optimisme
(sustained optimism), waaruit het vertrouwen sprak dat de situatie ten goede kon keren.
Uiteindelijk was het aan Caius Marius te danken dat het trauma ook daadwerkelijk
werd overwonnen.
Hoewel de representatie van de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones in de antieke
overlevering niet gespeend is van stereotyperingen en gemeenplaatsen heeft dit onderzoek aangetoond dat de literaire traditie het residu bevat van een contemporaine
master narrative, een collectieve overeenstemming van het geleden leed. Deze master
narrative kreeg gestalte in de periode dat deze oorlogen zich voltrokken en werd vooral
gevoed door collectieve emoties als verdriet, angst, verbazing, woede, afschuw, wanhoop, schaamte en schuld en het gevoel overrompeld te zijn door een exogene, barbaarse tegenstander van een buitencategorie. In het werk van latere geschiedschrijvers
lijken deze collectieve emoties en gevoelens te resoneren.
Van groot belang voor de maatschappelijke perceptie en erkenning van een collectief trauma zijn collective agents of the trauma process. Dit zijn personen die al dan niet
persoonlijk door de horrendous event getroffen zijn, maar die de gevolgen en betekenis
van de gebeurtenis erkennen voor de samenleving in haar geheel. Als carrier groups
spelen deze personen een belangrijke rol bij de overbrugging van de kloof tussen de
traumatische gebeurtenis en de representatie ervan in een master narrative. Een analyse
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van het antieke bronnenmateriaal maakt de identificatie mogelijk van een zestal carrier
groups, te weten: 1) de directbetrokkenen op de slagvelden; 2) de indirectbetrokkenen
die in de fase rechtstreeks volgend op de nederlagen sterke indrukken kregen van het
geleden leed en deze verspreidden; 3) getraumatiseerde, gewonde en verminkte soldaten; 4) de verspreiders van roddels en geruchten in de nadagen van de nederlagen;
5) Saturninus en het pro-Mariaanse kamp in Rome ten tijde van de Cimbrisch-Teutoonse oorlog en 6) Marius en Lutatius Catulus in de fase volgend op de slag bij Vercallae in 101 v.C. Hoewel Alexander stelt dat carrier groups doorgaans hun eigen persoonlijke agenda hebben lijkt dat in het geval van de in deze studie geïdentificeerde
carrier groups slechts te gelden voor de laatste twee.
In de master narrative bestaat er zogezegd overeenstemming over hetgeen er gebeurd is (the nature of the pain), welke personen of groepen slachtoffer zijn geworden
van de horrendous event (the nature of the victim) en welke gevolgen de horrendous event
heeft voor zowel de directbetrokkenen als de samenleving (relation of the trauma to the
wider audience). In de antieke literaire overlevering ten aanzien van de Cimbri en Teutones ligt een sterk accent op het leed van de soldaten en de angst onder de bevolking
van Italië en Rome, maar wordt door sommige auteurs eveneens het gevoel vertolkt
dat de invasie van de barbaren de ondergang van Rome tot gevolg zou kunnen hebben
gehad. Eveneens staat in een master narrative vast wie als dader(s) of veroorzaker(s)
van de horrendous event verantwoordelijk kan/kunnen worden gesteld (attribution of
responsibility). Met hun woeste en beestachtige inborst, hun enorme aantallen en hun
bovengemiddelde lichaamsgrootte- en kracht – vaste ingrediënten van de antieke master narrative – worden de Cimbri en Teutones in de antieke overlevering getransformeerd tot tegenstanders van een buitencategorie. De collectieve emoties die door de
Romeinse nederlagen tegen de Cimbri en Teutones werden opgeroepen (verdriet,
angst, verbazing, woede, afschuw, wanhoop, schuld) gaven mede voeding aan sterke
overdrijvingen binnen de master narrative en zorgden er tevens voor dat collectieve
herinneringen aan de gebeurtenissen een persistent karakter kregen – niet in de laatste
plaats door het brede scala aan orale en visuele mediavormen die de Romeinse wereld
rijk was.
Het persistente karakter van collectieve herinneringen aan de oorlogen tegen de
Cimbri en Teutones komt nadrukkelijk naar voren in Deel II en III van deze studie.
Caesars pogingen om de opmars van de Helvetii en Ariovistus af te schilderen als
grootscheepse migratiebewegingen die een bedreiging vormden voor Rome kunnen
deels verklaard worden vanuit het collectieve trauma dat de Cimbri en Teutones veroorzaakt lijken te hebben en dat ongeveer een halve eeuw na de betreffende gebeurtenissen nog altijd sterk vertegenwoordigd was in het communicatieve geheugen.
Desalniettemin lijken collectieve herinneringen aan de Helvetii, Ariovistus en andere Germaanse stammen een minder lange houdbaarheid te hebben gehad. De oorlogen die Caesar tegen deze volkeren voerde riepen weliswaar collectieve herinneringen op aan de Cimbri, Teutones en Tigurini, maar zij speelden zich te veel af aan de
marges van het rijk om zich tot horrendous events te transformeren en een nieuwe traumatic sequence in gang te zetten. Het feit dat Caesar op de Helvetii en de Germaanse
stammen in een betrekkelijk kort tijdsbestek eenvoudige overwinningen wist te boeken zal daar mede debet aan zijn geweest. De oorlogen tegen de Helvetii en Ariovistus
waren verre van radical, deep, comprehensive, touching the core en evenmin werden zij
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door tijdgenoten in Rome ervaren als unexpected, unpredicted, surprising, shocking, repulsive.
Hoe anders was dat met de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones, die met het verstrijken van de werkzame periode van het communicatieve geheugen stevig verankerd
waren geraakt in het Romeinse collectieve geheugen, zoals afgeleid kan worden uit de
talrijke recalled memories aan Marius en de oorlogen tegen de Cimbri en Teutones die
worden opgevoerd in de literatuur vanaf de late Republiek tot de in de late oudheid.
Pragmatici als Caesar en Cicero konden collectieve herinneringen aan de Cimbri en
Teutones rond het midden van de eerste eeuw v.C. inzetten om hun persoonlijke ambities te dienen, hierbij gebruikmakend van het feit dat deze herinneringen in hun dagen nog sterk vertegenwoordigd waren in het Romeinse communicatieve geheugen.
Bij het vervlieden daarvan, in de tijd van Octavianus/Augustus, waren de Cimbri en
Teutones nog altijd een voorbeeld van externe dreiging, maar hoewel Marius’ competenties als generaal terdege werden erkend werd zijn rol als redder van de staat tijdelijk overschaduwd door de deugden van de nieuwe heerser. Hoewel de Romeinse nederlaag in het Teutoburgerwoud in 9 n.C. bij tijdgenoten niet onmiddellijk een recalled
memory aan de Cimbri en Teutones lijkt te hebben opgeroepen zien we in de decennia
daarna echter wel degelijk een opleving van de herinnering, waarbij auteurs de dreigingsgraad van de Cimbri en Teutones vooral opvoeren om de ernst van Varus’ militaire uitglijder in perspectief te plaatsen.
De tweede en derde eeuw n.C. hebben geen bronnen nagelaten waarin een acute
militaire situatie collectieve herinneringen aan de Cimbri en Teutones lijkt te hebben
opgeroepen, maar de herinnering aan Marius en zijn barbaarse tegenstanders is de
formatieve periode van herinneren en vergeten dusdanig sterk doorgekomen dat zij
niet meer zal vervagen. In tegendeel, de dreiging van de Cimbri en Teutones en de
krijgsdaden van Marius lijken een vast bestanddeel te zijn geworden van de canon van
de Romeinse geschiedenis, waarnaar zonder al te veel explicaties kan worden verwezen. In late oudheid, met name in tijden van nieuwe barbarendreiging, konden ze zelfs
worden heropgevoerd als een symbool van redding en hoop.
De herinneringen aan Marius en de Cimbri en Teutones hebben zich met het verstrijken der eeuwen geëvolueerd tot paradigmatische voorbeelden, zowel met een positieve als een negatieve connotatie. In negatieve zin is Marius een toonbeeld van ongezonde na-ijver die de Romeinse samenleving kon ontwrichten en zijn de Cimbri en
Teutones een symbool van exogene dreiging die het voortbestaan van de Romeinse
staat in gevaar kon brengen. In positieve zin is Marius vooral een exemplum van virtus
dat kon worden aangewend om hoop te bieden in tijden van militaire tegenslagen en
daaropvolgende maatschappelijke onzekerheid en waren de Cimbri en Teutones het
harde bewijs dat zelfs het grootste gevaar door Rome overwonnen kon worden. Hoewel Marius en de Cimbri en Teutones tezamen verbonden zijn aan een specifieke episode uit de periode van de laat-Romeinse Republiek zijn zij met het verstrijken der tijd
verworden tot een culturele herinnering, een symbolisch voorbeeld uit een verleden,
waarbij de exacte details van de gebeurtenissen vervagen omdat zij hun relevantie
hebben verloren. Desondanks bleef Marius het levende bewijs dat een collectief
trauma overwonnen kon worden.
Figuur 2 Heuristisch schema gebaseerd op het gedachtegoed van Halbwachs, Assmann, Sztompka en Alexander,
toegespitst op de vraagstelling van dit onderzoek.
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This thesis concerning memory culture and places of remembrance in ancient Rome
aims to gain insight into the impact of the Roman wars against Germanic tribes in the
second and first centuries BCE on Roman collective memory. For the purpose of this
research two cases are explored, viz. the Roman wars against the Cimbri and Teutones
between 113 and 101 BCE, and Caesar’s wars against Germanic tribes between 58 and
50 BCE.
In the preface the theoretical concepts that underlie this study are introduced. These
primarily concern the theoretical model of Maurice Halbwachs regarding collective
memories and Jan Assmann’s ideas about communicative and cultural memories of
societies. The premise of both authors is that in addition to the individual memory a
collective memory can be recognized in which collectively shared memories are stored
away. As long as an (inter)active transfer of memories between still-living individuals
is maintained – Assmann refers to this process as the communicative memory, which
he sets at an ultimate time limit of three to four generations (about eighty to one hundred years) – collective memories can be retained. After this time frame, however, collective memories will fade away and eventually disappear, unless they are considered
of significant importance to a specific group or society. In that case, the collective memories will be preserved permanently in institutionalized references to the past, for instance in writing, image, rituals and traditions, and reactivated when required.
In addition, this research is indebted to a large extent to the sociological trauma
models of Piotr Sztompka and Jeffrey C. Alexander. As with the theories of Halbwachs
and Assmann, these trauma theories convert concepts originally applied from the individual brain to a collective level. Both Sztompka and Alexander offer parameters by
which the intensity of a potentially traumatic event and its impact on society can be
determined. The central notion of Sztompka’s theory is that a collective trauma is not
a stable condition, but an evolving process in which six phases can be distinguished,
together forming a traumatic sequence. Alexander emphasizes the role of collective agents
of the trauma process – persons or groups who may or may not be personally affected
by the traumatic event, but who somehow recognize the consequences and significance of the event for society as a whole. These so-called carrier groups play an important role in the formation of a master narrative, a uniform representation of the traumatic event in which the majority of a group or society can recognize itself. The introduction also emphasizes the significance of remembrance for the Roman elite and discusses the most important sources that underlie this research.
Part I of the thesis deals with the case of the Cimbri and Teutones. Chapter 1 presents the master narrative of the wars against the Cimbri and Teutones as can be reconstructed from the ancient literary tradition. This master narrative provides an image of
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a series of horrendous events that seem to have had a profound psychological impact on
the Roman collective consciousness. The ancient sources reflect an image of a society
that was overwhelmed by the sudden attacks of an exogenous barbarian enemy, and
the defeats inflicted on it left deep marks on Roman collective memory. Our sources
also accentuate the suffering of those directly affected by the Germanic attacks and the
large numbers of casualties amongst the Roman legions, as well as the fear the population of the Italian peninsula and the city of Rome must have felt after the Cimbri had
crossed the Alps. In addition, Roman military failure has explicitly been associated
with the impending collapse of the Roman state – an image particularly occurring in
the literary tradition regarding the defeat at Arausio in 105 BCE.
Chapter 2 analyzes various stereotypes that were assigned to the Cimbri and Teutones. Five ingredients constrain the unwavering image of the two Germanic tribes
throughout antiquity, namely the ancient unfamiliarity with their places of origin,
their unparalleled speed of advance, their ferocious and brutal nature, their countless
numbers, and their above-average body size- and strength. These alleged properties
clearly demonstrate the ancient historians’ assessment of the Cimbri and Teutones as
formidable opponents, against whom the Roman military defeats were almost inevitable. The Cimbric-Teutonic enemy image keeps resounding in ancient literature until
well into late antiquity, from which can be deduced that both tribes were firmly anchored in Roman cultural memory.
Chapter 3 describes the way in which individual memories of the Roman defeats
against the Cimbri and Teutones culminated into a collective trauma. This process was
influenced by a conducive background formed by a collectively recognized fear of northern barbarians – the result of earlier barbarian invasions of the Italic peninsula. Moreover, the Roman defeats against the Cimbri and Teutones took place at a time when
internal Roman social and political relations were seriously disrupted and battlefield
setbacks were the rule rather than the exception. This justifies this period to be described as one of cultural disorientation. In addition, this chapter recognizes the role of
three carrier groups that translated the individual suffering to a collective level: firstly,
those directly involved in battle, secondly, those who were not directly involved in
battle but received strong impressions of the suffering in the direct aftermath of the
defeats, and thirdly, the wounded, maimed and mentally traumatized soldiers who
affected the collective mood with their tormented appearance. Also discussed in this
chapter are traumatic symptoms and coping strategies such as religious rituals and forms
of superstition, a rising aversion to the established political elite, as well as the emergence of stories of salvation and hope.
Chapter 4 analyzes the various media channels through which the Roman world
passed on collective memories from one generation to the next. The lack of regular
news gathering in the Roman world, which gave full rein to gossip and rumors in
times of (military) disaster, is emphasized. The distributors of this ‘fake news’ are regarded as an anonymous but influential carrier group. Subsequently, this chapter takes
stock of the wide range of oral and visual media channels through which images of
the Roman past lived on. Itinerant artists, writers, and theater performances played an
important role in oral transmission of knowledge, as did (waved-off) soldiers, whereas
visual transmission mainly took place during public processions such as triumphal
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marches and funeral parades. In addition, historical paintings and reliefs were important and durable visual media through which the Roman population came in direct
contact with the past. Insight into the durability of collective memories is obtained
through an analysis of Cicero's rhetorical works, from which can be concluded that the
Roman people around the middle of the first century BCE in some cases were well
acquainted with persons and events going back for more than a hundred years.
Central to Chapter 5 are the altercating Roman generals Caius Marius and Q. Lutatius Catulus and their relentless efforts to surpass the other by claiming the victory
over the Cimbri. For the political newcomer Marius the successful appropriation of a
military victory against a much feared enemy could be of great importance for the
confirmation of his reputation as a general. It is argued that Marius’ adherent Saturninus turned the threat of the Cimbri and Teutones into a political instrument, thus legitimizing Marius’ extraordinary military command, which, from a coeval perspective, must have seem an exigency. This chapter then analyzes Marius’ and Catulus’
memory sanctions following the Battle of Vercellae, preserving for posterity a sustained image as savior of Rome. Consequently, both Saturninus and Marius/Catulus
and their respective supporters can be considered two important carrier groups. Most
memory sanctions Marius and Catulus imposed were material in nature: especially Marius’ Capitolian tropaea and his Temple of Honos et Virtus and Catulus’ Temple of Fortuna Huiusce Dei and his porticus must have been prominent places in the late-republican Roman memorial landscape.
Part II of this thesis investigates various mnemonic aspects of Caesar’s confrontations with Germanic tribes in the Rhine region around the middle of the first century
BCE. Chapter 1 analyzes the historicity and historiography of the Germans and shows
that the ethnic name Germani only came into vogue after the wars against the Cimbri
and Teutones, somewhere around the first quarter of the first century BCE. Caesar
meanwhile regards all tribes on the northern and eastern side of the Rhine as Germani
and provides this part of Europe with the toponym Germania.
Chapter 2 deals with Caesar’s depiction in the De bello Gallico of his war against the
Helvetii and his dexterity to connect this rather small-scaled skirmish mnemonically
with the Cimbric-Teutonic invasion by consciously evoking collective memories of the
Roman defeats against the Helvetian Tigurini in 107 BCE. This confirms the assumption that Caesar endeavoured to pose as an avenger of this Roman disgrace in the first
book of the De bello Gallico.
Chapter 3 discusses Caesar’s attempt to depict the advance of a Germanic tribal
coalition led by Ariovist also as a Cimbric-Teutonic migration avalanche. Three unvarnished references to the Cimbri and Teutones ought to turn the initial rex and amicus
populi Romani Ariovistus into an unreliable and barbaric enemy that endangered the
fragile stability in Gaul and threatened the Roman Province. In his description of an
imminent uprising in Vesontio under his own soldiers, Caesar chronicles himself as a
worthy successor to Marius. Although without explicit recalled memories of the Cimbri and Teutones, the raids of the Germanic Usipetes and Tencteri breathe the same
atmosphere of large-scale migration movements as Caesar’s depiction of the advancing Helvetian and Ariovistian hordes, prompting him to cross the Rhine in 55 BCE to
put things in order in the Rhine area. In the Books 5 and 6 of the De bello Gallico, the
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Eburonean leader Ambiorix emerges as yet another barbarian opponent of Caesar, assisted by some fierce Germanic tribes. In the further course of the De bello Gallico, the
Germans only play a minor role as auxiliaries in Caesar’s fight against the Gaulish
insurgent Vercingetorix. The last part of the chapter sketches the development of the
Roman image of the Germans, and demonstrates that Caesar with his depicting of his
Germanic enemy remained close to the traditional enemy image of the Cimbri and
Teutones. In comparison with descriptions of earlier events, however, Caesar’s Germans no longer are amorphous and anonymous barbarian masses, but they are provided with a voice and character that resounds their barbarian cruelty, unreliability
and haughtiness.
Chapter 4 studies the mnemonic interaction between Caesar and the social contexts
within which he maneuvered during the Gallic wars, viz. his immediate political-military and intellectual environment. In this chapter, Caesar’s De bello Gallico is not primarily interpreted as a propagandistic record, but as a partly autobiographical document based on autopsy and personal memories. It is argued that Caesar’s personal
memories could not have been immune to outside influences, but was affected by the
military Erlebnis- and Erinnerungsgemeinschaften in which he participated, as well as by
the people of Rome and its senatorial elite. These memories were probably also impressed by geographical and ethnographic knowledge he acquired before and during
his stay in Gaul. Caesar’s individual memories are therefore described as an amalgam
of tradition and autopsy. In turn, Caesar’s letters and the commentarii he sent to Rome
were important components of indirect memories of people who were physically distant from the northern battle fields. It is also stated that the content of truth of Caesar’s
reports was secured by a simultaneous message dissemination by individuals from his
army. It is plausible that this ‘alternative’ correspondence underlies less favorable historiographical traditions concerning Caesar. The chapter ends with a discussion of various memory sanctions in Rome that may have influenced collective memories of Caesar’s Gallic and Germanic wars in Rome. Especially the three supplicationes that were
held during Caesar’s stay in Gaul, his four triumphs in 46 BCE, the funeral ceremonies
after his murder in 44 BCE, and the construction of the Forum Iulium in Rome may
have had a particular visual and mnemonic impact on the people of Rome.
Part III of the thesis is focused on the durability of collective memories of the Cimbri
and Teutones and Caesar’s war against Ariovistus, and as such contains significant
pre-conclusions about the impact of these wars on Roman collective memory. Chapter
1 deals with recalled memories of the wars against the Cimbri and Teutones, from the
late Republic to late antiquity. It is established that in ancient records of the Cimbri
and Teutones related to more recent external threats to the Roman Empire, ancient
writers generally apply the principle that the invasion of the Cimbri and Teutones underlines the severity of the more recent event. Caesar’s conscious reactivation of memories about the defeats against the Cimbri, Teutones and Tigurini approximately fifty
years after these events took place clearly demonstrates that they were still recognizable segments of Roman collective memory. The ultimate time span of communicative
memory of about eighty to one hundred years fixes the turning point between the
communicative memory and the cultural memory somewhere in the Octavian/Augustan reign. However, since this period is characterized by repeated military skirmishes against Germanic tribes from the Rhine region, it is obvious to assume that
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recalled memories of Marius and the Cimbri and Teutones were still a commonplace
in public discourse about the past and present. Nevertheless, both tribes do not seem
to play a prominent role in the Augustan culture of remembrance up to 9 CE, which
implies that after a hundred years or so collective memories of the Cimbric-Teutonic
past began to wither. The Roman defeat in the Teutoburger forest seems to have
caused a reversal in that regard: various writers from the early imperial period emphasize a mnemonic connection between the Cimbric-Teutonic past and the defeat of
P. Quinctilius Varus. Although recollections of the Cimbri and Teutones become less
frequent in the course of the second century CE, ancient writers keep turning to the
memory of both tribes in times of new barbarian menace. Finally, this chapter shows
that the wars against the Cimbri and Teutones are regularly associated with collective
memories of the Gallic invasion and the capture of Rome in the fourth century BCE
and the Hannibalic ordeal of the third century BCE. In these cases, the Gallic sack of
Rome and the invasion of Hannibal serve as a gauge of the threat caused by the Cimbri
and Teutones.
In Chapter 2, recalled memories of Caius Marius are discussed, demonstrating that
Marius was firmly embedded in Roman collective memory – not in the least on account
of vigorously recalled memories reactivated by his cousin Julius Caesar, who out of
personal gain showed himself explicitly dedicated to his uncle’s memory. Cicero, too,
has mnemonically linked himself to the great general in several of his speeches. From
Cicero’s oeuvre it can be derived that after about forty years the audience in Rome was
still familiar with the military achievements of Marius, and the sudden appearance of
a pseudo-Marius in 45 BC indicates that forty-one years after his death Marius still
enjoyed great popularity among certain parts of the Roman population. Although occasionally presented in Augustan poetry as an examplum of Roman virtue, Marius, like
the Cimbri and Teutones, does not play a prominent role in the Roman culture of remembrance of those days. An analysis of literature and monuments from the imperial
period nonetheless shows that after the expiration of the communicative memory Marius had not been obliterated from Roman collective memory. It is noticeable, however,
that writers from the end of the third century CE onwards appear to be less meticulous
in their presentation of the historical facts. As an example of military attainment, Marius was firmly anchored in Roman cultural memory after four hundred years, but apparently the factual historical context of his achievements was of secondary importance.
Finally, in Chapter 3, it is shown that although Caesar’s conflict with the Germanic
warlord Ariovistus was, at least until the third century CE, considered an important
passage from Roman history, unlike the Cimbri and Teutones it does not seem to have
been too deeply embedded in Roman collective memory. Evidently, the war against
Ariovistus had had too little impact on the collective mood in Rome to culminate into
a cultural trauma, probably because the military operations had taken place in the
margins of the empire and had not posed any serious threat neither to the Italian peninsula nor Rome. As a result of that, Ariovistus vanished from Roman communicative
memory within a few decades.
The research draws some general conclusions about the construction of collective
trauma and the functioning of collective memory in Roman society. Following the theoretical notions of Sztompka and Alexander, it can be remarked that the impact of the
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consecutive defeats against the Cimbri and Teutones meets the sociological criteria of
a collective trauma. These series of horrendous events, culminating in the double disaster of Arausio, left indelible impressions upon Roman society that marked Roman collective memory until well into late antiquity. In the formation of this collective trauma,
the six defining stadia of the traumatic sequence can be recognized, evolving against a
conducive background of political and social disruption and collective memories of
suffering inflicted by previous barbarian invasions. The ancient sources contain rudimentary traces of a master narrative and reveal the identity of six carrier groups. The
persistency of collective memories of the wars against the Cimbri and Teutones, which
turned Caius Marius into an undisputed icon, becomes manifest in their recurring nature throughout Roman history, starting with pragmatic recalled memories in the rhetorical oeuvre of Cicero and in Caesar’s De bello Gallico, in the centuries thereafter occasionally reappearing in times when Rome seemed desperately in need of a new Marius.
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