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Na het succesvolle Het jaar 117. Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage 
Landen (2017) van Tom Buijtendorp verscheen in 2018 van de hand van dezelfde 
auteur Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas. De 
auteur wil in dit boek meer duidelijkheid bieden over de aanwezigheid van Caesar in 
de Lage Landen. Op basis van een reeks nieuwe ontdekkingen, waaronder een andere 
lezing van de teksten en nieuwe archeologische inzichten, wil hij aantonen dat we 
sommige plaatsen, waar Caesar in Nederland en België verbleef, nu ook kunnen 
identificeren. Op de achterflap staat te lezen dat dit boek Caesar in een nieuw 
perspectief plaatst en daarbij nieuwe inzichten naar voor brengt. De vraag is echter of 
dit inderdaad correct is.  

De lancering van het nieuwste boek van Tom Buijtendorp werd in belangrijke mate 
opgehangen aan de reconstructie van het gelaat van Caesar. Deze claimt een 
getrouwe weergave te zijn. Of dit relevant is voor onze historische kennis is 
natuurlijk de vraag. Hoe dan ook is dat niet de essentie van het boek. Die ligt vooral 
bij de Gallische Oorlogen in de Lage Landen en specifiek bij de aanwezigheid van 
Caesar in onze contreien. Enkele jaren geleden werd die aanwezigheid wegens het 
ontbreken van archeologische vondsten door H. Thoen in vraag gesteld.1 
Archeologisch onderzoek van het afgelopen decennium toont volgens Buijtendorp 
aan dat het leger van Caesar een zeer specifieke voetafdruk heeft achtergelaten 
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waardoor nu de mogelijkheid wordt geboden die discussie opnieuw te openen. Hier 
ligt de grote verdienste van dit boek. Het brengt een reeks nieuwe vondsten en 
inzichten samen in een synthese voor het grote publiek die de bovenstaande discussie 
opnieuw voeden. Ik denk onder meer aan de bespreking van de muntvondsten (p. 208 
e.v.), van de Caesariaanse kampen van Hermeskeil en Echhofen bij Limburg an der 
Lahn, van het slagveld bij Kessel waar de Usipetes en de Tencteri een zware 
nederlaag leden (p. 163 e.v.).  

Het is jammer dat Buijtendorp in de uitwerking van zijn betoog geregeld verkeerde 
klemtonen legt. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De Gallische Oorlogen 
zijn op de eerste plaats gekend dankzij de geschreven bronnen.  De geschriften van 
Caesar kenden tijdens de middeleeuwen een grote belangstelling. Buijtendorp 
vermeldt de codex Amstelodamensis 81 (9de/10de eeuw), de oudst bekende 
tekstversie van de Commentarii, alsook de codex Parisinus Lat. 5763 die iets jonger 
is. Voor de tekstkritische uitgaven van De bello Gallico zijn echter niet minder dan 
11 handschriften belangrijk, allemaal met verschillende tekstversies. Daarom is het 
zo jammer dat de auteur blijft steken in een weinig relevante beschrijving van de 
codex Amstelodamensis 81 en niet dieper ingaat op de echte problematiek van de 
tekstoverlevering. Vervolgens behandelt Buijtendorp de andere bronnen voor de 
campagnes van Caesar. Met zijn bijzondere aandacht voor de gebroeders Cicero is dit 
stuk te weinig uitgebalanceerd. Caesar de eerste geograaf en antropoloog noemen van 
de Lage Landen is toch wel voorbarig. Met  Eratosthenes (ca. 275-ca.194 v.C.) en 
Posidonius van Apamaea (135-51 v.C.) in gedachten zou het veel correcter zijn 
Caesars geografische en etnografische uitweidingen als oudst bewaarde 
samenhangende teksten te duiden. Zijn benadering van de invloed van Caesar op de 
vorming van de Rijngrens, als scheidingslijn tussen de Galliërs en de zo gevaarlijke 
Germanen en als logische grens van het Romeinse gezag, is problematisch (p. 110).  
Een ongelukkige lezing van DBG, IV, 16 verleidt de auteur tot de visie als zou 
Caesar er zo voor verantwoordelijk zijn dat dit strategisch beeld zich voor eeuwen 
ontwikkelde. De offensieve Germanië-politiek van keizer Augustus enkele decennia 
later, die er op gericht was de Romeinse macht tot aan de Elbe uit te breiden, toont 
het tegendeel. Het is tenslotte opmerkelijk dat de auteur wel de problematiek van de 
graanvoorziening aanhaalt (p. 74 e.v.) maar ondertussen amper iets vertelt over de 
kernproblemen van de ravitaillering van een leger op veldtocht. Nochtans heeft 
Caesar het regelmatig over die vanuit strategisch oogpunt essentiële opdracht. De 
verplichte leveringen door Gallische bondgenoten zoals de Haedui waren vooral 
tijdens jaren met magere graanoogsten ontwrichtend voor de voedselvoorziening van 
de plaatselijke bevolking. Dit was onder meer het geval tijdens de winter van 54 voor 
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Christus. Hierdoor zag Caesar zich gedwongen zijn legioenen over een aantal 
stammen te verdelen. Het illustreert hoe fundamenteel die ravitaillering was voor de 
goede afloop van een oorlog. 

Wij gaan niet verder in op de beschrijving van het verloop van de Gallische oorlog in 
de Lage Landen. Wel werd onze aandacht getrokken door de these dat het 
winterkamp van Sabinus en Cotta gesitueerd was op de hoogte van Caestert 
(hoofdstuk 11). Buijtendorp noemt dit ‘de meest waarschijnlijke locatie van de door 
Caesar gebruikte hoogteburcht in het gebied van de Eburonen’ (p. 193). Buijtendorp 
grijpt hiervoor terug op een theorie die W. Vanvinckenroye reeds in 2001 
formuleerde.2 Eén van de problemen in dit dossier is echter het feit dat het 
archeologisch onderzoek slechts zeer fragmentarisch door Heli Roosens werd 
gepubliceerd en het dendrochronologisch onderzoek een datering van 31 v.C. 
vooropstelt. Daarom voerde RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de 
Vlaamse overheid in 2007, 2009 en 2011 een waarderend en evaluerend 
archeologisch onderzoek uit op de site. Dit onderzoek richtte zich ook op de nooit 
gepubliceerde opgravingsinformatie van het onderzoek van Roosens. In het RAAP 
rapport 2162 van 2011 over Caestert, dat de auteur trouwens kent en citeert, staat p. 7 
letterlijk het volgende: ‘De opgravingen, metaaldetectie en het magnetometrisch 
onderzoek hebben echter geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 
(grote groepen) Romeinse soldaten of Keltische krijgers.’ Kortom, er is geen enkel 
bewijs dat op deze site ooit het winterkamp van Sabinus en Cotta is gevestigd. Dit 
maakt de interpretatie van Buijtendorp uiterst hypothetisch – met alle gevolgen van 
dien voor de rest van het boek. 

Het boek is bij momenten erg slordig geschreven. Soms maakt de auteur 
gedachtesprongen die enkel een lezer met een zekere kennis van het verloop van de 
Gallische oorlogen kan volgen (bv. p. 229: ‘Nadat de gezanten terugkeerden …..’). 
Verder legt hij historisch onaanvaardbare verbanden zoals zijn argumentatie omtrent 
de eventuele ‘Caesariaanse’ brug over de Maas ter hoogte van de Plankstraat (p.83) 
en de datering van de vroegste stratenaanleg in Maastricht (p.99) 3. Het is vervelend 
dat Tom Buijtendorp zijn bronnen vaak niet vermeldt waar het wenselijk zou zijn. 
Komen daarbij nog de herhalingen, de gissingen en de uitweidingen die het boek 
vermoeiend om lezen maken. Kortom, een stevige eindredactie had van dit Caesar-
boek van Tom Buijtendorp een evenement kunnen maken. Nu is het erg 
onevenwichtig en moet daardoor met grote voorzichtigheid worden gelezen.  
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Noten		
 
1  Zie bv. G. Cuyt, ‘Geef aan Caesar wat Caesar toekomt…,’ in: AVRA Bulletin, 7 (2006), 60-91, 

bijzonder 60-61; http://oudheid.clubs.nl/nieuws/detail/37981_professor-trekt-romeinse-
verovering-onze-gewesten-in-twijfel. 

2 W. Vanvinckenroye, ‘Über Atuatuca, Cäsar und Ambiorix’,in M. Lodewijck (ed.), Belgian 
Archaeology in a European Setting, Acta Archaelogica Lovaniensia Monographiae, 13 
(Leuven, Leuven Universiy press, 2001), pp. 63-67. 

3  Vgl. T.A.S.M. Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden (Maastricht – Assen, 1996), p. 
20 en 26. 


