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Begin dit jaar schreef Robert Nouwen een recensie over mijn boek Caesar in de Lage 
Landen. In dit publieksboek werp ik een nieuw licht op de ook in het onderwijs 
belangrijke figuur van Julius Caesar met wie onze geschreven geschiedenis blijkt te 
beginnen. De bronnen en locaties uit eigen land, compleet met kaartjes en objecten 
uit onder meer Nederlandse musea, helpen het leven van de veldheer dichtbij huis 
tastbaar te maken. Caesar kenner prof. Nico Roymans nam het boek onlangs op als 
verplichte literatuur bij een collegereeks voor HOVO VU. In een recensie in Kleio-
Historia stelde Mark Beumer zelfs dat de 'inhoud in zijn geheel moet worden 
geïmplementeerd in schoolboeken over Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs'.1 

Volgens het voorwoord van Jona Lendering biedt het boek 'een basis om de discussie 
tussen archeologen, historici en classici naar een hoger plan te tillen'. In die lijn 
schrijft Nouwen: 'Archeologisch onderzoek van het afgelopen decennium toont 
volgens Buijtendorp aan dat het leger van Caesar een zeer specifieke voetafdruk heeft 
achtergelaten 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'. Vervolgens snijdt Nouwen een aantal 
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discussiepunten aan waarop ik hier uiteraard graag in ga, mede omdat ze in het 
onderwijs relevant kunnen zijn. 

Internationale aandacht trok de gezichtsreconstructie van Julius Caesar, mede omdat 
dit kalende portret minder heroïsch is dan de vaak getoonde Romeinse beelden van 
de veldheer. De reconstructie is met het verschijnen van het boek opgenomen in de 
vaste tentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden en mede 
gebaseerd op een in Nijmegen gevonden portretkop van Caesar en een tweede buste 
uit Turkije, beide te zien in het RMO. Nouwen betwijfelt de 'historische relevantie' 
van de gezichtsreconstructie, 'Met de beperkte gegevens blijft voorzichtigheid 
geboden' zo relativeer ik in het boek de exactheid van de reconstructie. 'Maar de 
reconstructiepoging kan in elk geval helpen een tegenwicht te bieden tegen het 
postume portret dat de huidige beeldvorming van Caesar als een bijna absolute 
waarheid bepaalt. Door meer te tonen, laten we juist zien dat we het eigenlijk minder 
goed weten dan gedacht' (p. 50). Dat de reconstructie 'claimt een getrouwe weergave 
te zijn' lijkt Nouwen te baseren op de artikelen in de media in combinatie met een 
kennelijk wat vluchtige lezing van het betreffende hoofdstuk zelf.  

Het is juist een ook didactisch interessant tegenwicht tegen het heersende heroïsche 
beeld van Caesar, zoals Beumer opmerkt: 'Dit zeer helder geschreven boek is in alle 
opzichten innovatief, verhelderend en corrigerend met betrekking tot de Gallische 
Oorlog langs de Rijn en Maas, die door Caesar werd geleid tegen de Galliërs en 
Germaanse volkeren. In achttien hoofdstukken geeft de auteur een kritische 
beschouwing op de Gallische Oorlog die hij faseert. Met behulp van de laatste 
technieken op het gebied van archeologie, ICT en wetenschappelijk onderzoek 
worden talloze als bekend staande feiten weerlegd dan wel sterk genuanceerd…. 
baanbrekend en opzienbarend gegeven is het tweede hoofdstuk, waarin op basis van 
diverse bustes een compleet ander beeld van Caesar wordt gegeven dan tot nu toe 
bekend was' aldus Beumer.  

De nuance van het uiterlijk van Caesar, staat in essentie symbool voor de nuance van 
het innerlijk van Caesar die ik in het boek wil bieden (p. 8 en 13). Ook dat beeld is 
minder heroïsch met een reeks strategische inschattingsfouten die hem juist in de 
Lage Landen de nodige kopzorgen bezorgde. Volgens een nieuwe ruwe schatting 
verloor hij daar ongeveer de helft van zijn gesneuvelde soldaten, leed er zijn grootste 
nederlaag en kroop zelfs persoonlijk door het oog van de naald. Van de campagnetijd 
bracht hij naar ruwe schatting ongeveer de helft in het noorden door. De twee keer 
dat Caesar het noodzakelijk achtte bij zijn soldaten te overwinteren, deed hij dat in 
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Noord-Frankrijk dicht bij de Belgische grens. Het zijn aspecten die de Gallische 
Oorlog een stuk dichter bij huis brengen. 

Over 'historische relevantie' valt te twisten. Waar 'petite histoire' voor sommigen op 
zich al relevant is, zeker in een publieksboek en het onderwijs, doen anderen er ook 
onderzoek naar met de gedachte dat de kleine historie in later onderzoek alsnog 
raakvlakken kan blijken te hebben met het grotere verhaal. Het nieuwe onderzoek 
naar de portretten van Caesar geeft inzicht in de nauwelijks bekende jonge jaren van 
Caesar wiens exacte geboortejaar zelfs onbekend is. We hebben nu sterke 
aanwijzingen dat Caesar met een zware bevalling ter wereld is gekomen. Dat lijkt een 
detail, maar kan een nieuw licht werpen op latere verhalen dat hij op bijzondere wijze 
geboren zou zijn, enwel met de later naar hem genoemde keizersnede. Een 
keizersnede is medisch onmogelijk omdat zijn moeder zijn geboorte overleefde, maar 
het geeft wel aan hoe een beroemd verhaal mogelijk tot stand kan zijn gekomen. Wat 
betreft het gereconstrueerde uiterlijk van Caesar kort voor zijn dood, is het onderzoek 
mede interessant omdat het een nieuw licht kan werpen op de manier waarop in de 
tijd van keizer Augustus de portretten van Caesar als onderdeel van de keizerlijke 
propaganda zijn bewerkt zoals een vergelijking tussen de twee Leidse beelden fraai 
illustreert. Daarbij wordt in het boek ook gewezen op de mogelijke rol van Caesars 
dodenmasker. Belangrijk is de conclusie dat over Caesar minder zeker is dan we 
denken. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de in het boek beschreven 
cruciale veldslag bij de Sabis die tegenwoordig door de meeste auteurs bij het Noord-
Franse Saulzoir wordt gelokaliseerd, wat echter minder voor de hand ligt dan het lijkt 
(p. 121 e.v.). 

De titel Caesar in de Lage Landen verwijst tevens naar de Caesarbronnen in eigen 
land, eveneens een in het Nederlands onderwijs interessant gegeven. Naast de 
besproken gezichtsreconstructie met twee marmeren portretten in Leiden, is er het in 
Amsterdam bewaarde Karolingische handschrift van Caesars oorlogsverslag. Kort 
wordt aangegeven hoe aantekeningen in dat handschrift ons helpen herinneren dat we 
slechts over een bewerkte kopie beschikken. Bewust wordt geen uitvoerige 
tekstkritische uitwerking gegeven, een complexe materie waarover al veel is 
geschreven en het laatste woord nog niet is gezegd. Het accent leggend op de 
bronnen uit de Lage Landen, wordt wel stilgestaan bij de correspondentie die vanuit 
dat gebied werd verstuurd, wat als zodanig tot nu toe weinig aandacht kreeg. Het laat 
zien hoe Caesar ook vanuit de Lage Landen politiek bedreef, onthult de onzekerheid 
van een van zijn hoogste bevelhebbers daar, vermeldt de zorgen en winterse 
ongemakken van een stafjurist, en toont details over het correspondentiesysteem en 
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de lange tijd die brieven nodig hadden om vanuit de Lage Landen in Rome aan te 
komen. Ook wordt gewezen op de informatie die via Caesars bondgenoten de senaat 
bereikte. Belangrijk is de boodschap dat Caesar niet de enige bron over het 
oorlogsverloop was, en zo bezien in zijn eigen oorlogsverslag niet al te zeer kon 
overdrijven. Op basis van dat gegeven, wordt met de 'Caesarcode' onder meer een 
nieuwe analyse van zijn statistieken gegeven met nieuwe inzichten in 
bevolkingscijfers en aantal slachtoffers, en suggesties hoe dat valt te toetsen aan 
archeologische gegevens.  

Over Caesars geografische en antropologische observaties schrijf ik onder meer: 
'Caesar verwees naar "Eratosthenes en enige andere Grieken" die in Germanië het 
"Orcynische woud" kenden. Posidonius voegde daar enkele decennia voor de 
Gallische oorlog nog informatie aan toe die Caesar zeker gekend zal hebben. Voor 
Caesars komst was, voor zover bekend, de uit Marseille afkomstige Griekse 
onderzoeker Pytheas de belangrijkste bron voor de situatie in het noorden. Zijn werk 
is helaas verloren gegaan, maar wordt wel aangehaald door latere auteurs uit de 
oudheid.' Daaraan voeg ik onder meer toe dat Caesar ook wel gezien wordt 'als de 
eerste geograaf en antropoloog die uitvoerig oog had voor de Lage Landen. Tot dan 
beperkte de kennis zich tot wat observaties van vooral kustvaarders. Landinwaarts 
was de situatie bij de Romeinen grotendeels onbekend.' (p 52). Nouwen meent 
kennelijk dat hypothetische verdwenen teksten van Eratosthenes en Posidonius hem 
in details over de Lage Landen voor gingen en Caesar zijn informatie van hen 
verkreeg, wat past in een oudere opvatting dat Caesar zijn verblijf in de Lage Landen 
verzonnen zou hebben. Als Caesar zijn informatie al overschreef, zou nog eerder 
Pytheas als bron denkbaar zijn. Maar met de huidige kennis is het veel aannemelijker 
dat Caesar wat betreft de Lage Landen de meeste details zelf als eerste zag en 
beschreef. Wat betreft het door Caesar in zijn verslag gelegde accent op de Rijn als 
natuurlijke grens, meent Nouwen dat het beleid van zijn opvolger keizer Augustus 
invloedrijker was met de keuze voor de Elbe. Feit is echter dat de Elbe politiek vrij 
snel is opgegeven en de Rijn zo'n vier eeuwen de Romeinse grensrivier bleef. 

'Als geen ander wist hij dat een leger eerder met honger dan met strijd werd 
verslagen' zo schrijf ik in het hoofdstuk over Caesar als organisator. 'Hij schreef 
regelmatig over de graanvoorziening en paste bijvoorbeeld de ligging van de 
winterkwartieren daarop aan. Het leverde hem een groot voordeel op ten opzichte 
van de Galliërs, die maar kort een groot leger bijeen konden houden omdat honger al 
snel hun grootste vijand werd.' (p. 67 en 72). Een fraai voorbeeld is de strijd bij de 
teruggevonden versterking bij Mauchamp waar Caesar zich bewust verschanst en de 
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strijd uitstelt omdat hij wist het langer vol te kunnen houden: 'Het was een cruciaal 
verschil dat Caesar zijn graanvoorziening goed geregeld had, terwijl de Galliërs bij 
gebrek aan die logistiek maar korte tijd een groter leger bijeen konden houden'. Toen 
de Galliërs noodgedwongen afdropen en elk hun weg gingen, greep Caesar de kans 
de nu versnipperde tegenstander snel te achtervolgen en een voor een te verslaan 
(p.118). Een ander voorbeeld is de ook archeologisch aan de hand van geringere 
boomgroei aangetoonde droge zomer van 54 voor Chr. waarin Caesar de Eburonen 
een graanleverantie vraagt die uitzonderlijk hoog is, zo leert een inschatting van hun 
landbouwcapaciteit en de gevraagde graanheffing. Het is een belangrijke aanleiding 
voor de opstand van de Eburonen (p. 192, 222-226). Nouwen zegt het voorbeeld uit 
54 voor Chr. te missen en heeft het kennelijk bij vluchtige lezing over het hoofd 
gezien, of mist vergelijkbare voorbeelden uit het zuidelijkere deel van Gallië, dat 
echter niet het onderwerp van het boek is. 

Wat betreft de nadrukkelijk als hypothese geopperde stelling dat Caesar de 
hoogteburcht van Caestert bij de Sint-Pietersberg, als versterking gebruikt kan 
hebben, doe ik meer dan teruggrijpen op de belangwekkende analyse van Willy 
Vanvinckenroye uit 2001. Ik nuanceer de mogelijke marsroutes en voeg er een reeks 
van aanwijzingen aan toe zoals de ligging aan de 'strategische corridor', het oppervlak 
van het kamp in twee fasen, een analyse van de muntvondsten en de relatie met 
andere kampen van Caesar. Daarbij past de kanttekening dat het bij Caestert om een 
maar zeer kort door de Romeinen gebruikt kamp zou gaan en Caesars grootschalig 
opgegraven kampen bij het Duitse Limburg-Eschhofen leren dat er nauwelijks in de 
tijd van Caesar dateerbaar materiaal wordt gevonden. Met de paar proefsleuven op 
Caestert is de trefkans dus beperkt. Dat illustreert ook het feit dat blijkens een 
houtdatering in of kort na 31 voor Chr. de al bestaande versterking is verbouwd - in 
de regio een bekende fase van verhoogde militaire activiteit - maar geen munten of 
ander dateerbaar materiaal uit die fase is gepubliceerd, wat evenmin het geval is voor 
de tijd van Caesar (p. 207).  

Bij gebrek aan betere alternatieven blijft Caestert zo bezien met de huidige kennis 'de 
meest waarschijnlijke locatie van de door Caesar gebruikte hoogteburcht in het 
gebied van de Eburonen' (p. 193). Daarmee is het overigens zoals gezegd nog steeds 
een hypothese en geen definitieve identificatie. Hetzelfde geldt voor de volgens 
Nouwen 'historisch onaanvaardbare' hypothese dat in de buurt van Maastricht een 
belangrijke route de Maas kruiste – in het boek aangeduid als de 'strategische 
corridor' – waar Caesar een brug kán hebben laten aanleggen in de buurt van latere 
Romeinse bruggen aldaar. Overigens is anders dan Nouwen oppert, de exacte ligging 
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van het kamp van Caesar niet een bouwsteen waar de rest van het boek aan is 
opgehangen.  

Zoals met Lendering ook Nouwen opmerkt, nodigt het boek uit om het debat over 
Caesar in de Lage Landen te heropenen. En dat is goed omdat het beeld van Caesar 
wat vastgeroest dreigde te raken terwijl we nog veel niet weten en nieuw onderzoek 
hoog nodig is. Daarbij blijkt uit andere reacties dat de gekozen vorm waarin ik de 
lezer mee neem op pad en uitdaag aan de hand van kaartjes ook zelf te gaan kijken in 
de omgeving van onder meer Nijmegen en het Brabantse Kessel, aanstekelijk werkt, 
wat ook interessant kan zijn in het onderwijs. Ook de bustes in Leiden, het 
Amsterdamse handschrift en vondsten in Brabantse en Limburgse musea kunnen 
helpen. Waar Caesar vroeger iemand uit het verre Rome was, komt hij zo veel 
dichterbij, inclusief zijn menselijke beperkingen en fouten. Het biedt stof genoeg, en 
is de moeite waard, mede omdat Caesar onze eerste uitvoerige historische bron is 
over de Lage Landen. 

 

Tom Buijtendorp, 
Klampersstraat 5, 
1502 VP Zaandam, 
Nederland 

 

Noten		
 
1  R. Nouwen, ‘Caesar in een nieuw perspectief’, Online recensie in Kleio – tijdschrift 

oude talen en antieke cultuur, januari 2019, pp 1-4; M. Beumer (Recensie), Tom 
Buijtendorp, Caesar in de Lage Landen. De Gallische Oorlog langs Rijn en Maas 
(Omniboek, 2018), Kleio-Historia, 8 (2018), 87-88. 


