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In een berucht geworden brief uit het jaar 55 v. Chr. (ad fam. 5.12) vraagt Marcus 
Tullius Cicero zijn goede vriend Lucius Lucceius het grote geschiedwerk dat hij dan 
aan het schrijven is voor onbepaalde tijd ‘on hold’ te zetten om een monografie te 
wijden aan niemand minder dan Cicero zelf, de roemruchte bestrijder van de 
staatsgevaarlijke Catilina, de zelfverklaarde redder van het Romeinse vaderland. 
Cicero drukt zijn vriend op het hart het bij het schrijven niet al te nauw te nemen met 
de historische waarheid: hun nauwe vriendschap wettigt enige ‘ornamentiek’ – een 
‘opgesmukt’, positief gekleurd relaas. Als Lucceius ingaat op zijn ongewone, ietwat 
onbetamelijke verzoek, zal hij hem zo vlug mogelijk persoonlijke aantekeningen 
(commentarii) over zijn daden en lotgevallen in de woelige jaren 63-57 v. Chr. 
bezorgen. Weigert hij beleefd, dan ziet onze politicus zich genoodzaakt te doen wat 
velen voor hem al hebben gedaan, maar wat hem niettemin euvel zal worden geduid: 
hij zal dan een autobiografie moeten schrijven, en die zal onvermijdelijk minder 
geloofwaardig overkomen, ook als hij zichzelf minder lof zal toezwaaien dan hij in 
zijn eigen ogen verdient.  

Jezelf in een uitvoerige autobiografie bewieroken – daar hangt voor vele Romeinen 
toch een geurtje aan. Dat moet ook Julius Caesar terdege hebben beseft toen die 
tussen 58 en 51 v. Chr. zijn eigen commentarii (aantekeningen, rapporten, memoires) 
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over de Gallische Oorlog redigeerde en in Rome liet verspreiden. Zoals bekend, voert 
hij zichzelf daarin systematisch in de derde persoon op. Zo creëert hij doelbewust een 
afstand tussen de schrijver Caesar en de generaal Caesar – een afstand die nogal wat 
eigentijdse lezers (of, vooral toch, luisteraars) op het verkeerde been moet hebben 
gezet en er mede voor gezorgd heeft dat zijn werk in latere tijden aan anderen werd 
toegeschreven; pas in de vijftiende eeuw zou de humanist Coluccio Salutati het 
auteurschap van Caesar onomstotelijk bewijzen. Wordt door die literaire ingreep al te 
opzichtige zelfverheerlijking of zelfvergoelijking handig vermeden, dan draagt zij 
paradoxaal genoeg tegelijk sterk bij tot de persoonlijke propaganda of self-
advertising die de generaal bewust nastreeft, en wel door de emfatische herhaling van 
de naam Caesar, die op nagenoeg elke bladzijde van de Commentarii prijkt. ‘Hij 
Caesar’ – zo luidt de trefzekere titel van de eindexamensyllabus over De bello 
Gallico die in 2001 in Nederland werd uitgegeven.1 

Voor de hedendaagse lezer is Caesar in de eerste plaats de auteur van De Gallische 
Oorlog, in mindere mate van De Burgeroorlog; zijn politiek-militaire reputatie (hij is 
de geniale generaal die eeuwenlang bewonderd en bestudeerd zal worden, onder 
meer door Napoleon Bonaparte) en zijn literaire activiteit (schijnbaar objectief 
beschrijft hij jaar na jaar volgens een min of meer vast patroon de vele succesvolle 
militaire campagnes die hij gevoerd heeft) vallen zo nagenoeg samen. De strijd die 
Caesar met de wapens voert, wordt in zekere zin met de pen in de hand voortgezet; 
oorlog is bij hem steeds ook ‘pennenstrijd’, een strijd om de geesten en harten van de 
Romeinen voor zich te winnen. Hoe juist deze visie ook is, toch doet ze geen recht 
aan Caesars auteurschap, zoals ten overvloede blijkt uit de Cambridge Companion to 
the Writings of Julius Caesar die Luca Grillo en Christopher B. Krebs hebben 
samengesteld. Caesar blijkt veel meer te zijn geweest dan de – hoogst originele, want 
als allereerste in de derde persoon over zichzelf schrijvende – oorlogsverslaggever 
die hij voor ons inmiddels geworden is. Al op tamelijk jonge leeftijd ontpopte hij 
zich tot een gevierd redenaar (volgens tijdgenoten moest hij enkel voor Cicero de 
duimen leggen). Als Romein van stand en toppoliticus, maar ook als generaal schreef 
hij ettelijke brieven, en net als Cicero waagde hij zich zo nu en dan aan de dichtkunst. 
Daarnaast vond hij nog de tijd om een invloedrijk traktaat over de Latijnse taal te 
schrijven (De analogia). Van die drukke literaire activiteit in de marge van zijn nog 
drukkere politieke en militaire bedrijvigheid zijn slechts enkele restanten 
overgebleven. Dat geldt evenzeer voor het giftige politieke pamflet Anticato dat hij 
na de geruchtmakende zelfdoding van zijn gezworen tegenstander Cato de Jongere in 
april 46 v. Chr. als reactie op een wel erg lovend traktaatje van Cicero schreef. Zoals 
Anthony Corbeill op basis van een subtiele contextuele analyse van de overgeleverde 
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fragmenten aantoont (pp. 215-222), speelde Caesar daarmee zijn politieke 
tegenstanders op wel erg ongelukkige wijze in de kaart: zijn pamflet bevestigde het 
beeld dat die van hem wensten op te hangen – dat van een al te machtige Romeinse 
politicus die onmiskenbaar de trekjes van een tiran begon te vertonen.  

Nee, dan getuigen Caesars rapporten over de Gallische Oorlog en de Burgeroorlog 
van meer politiek inzicht en vernuftig retorisch talent. Handig stelt hij de oorlog 
tegen de Galliërs als een volstrekt gerechtvaardigde, louter defensieve oorlog voor 
(het uitgestrekte, rijke en rijkbevolkte Gallië vormt een al te grote bedreiging – de 
plundering van Rome door Gallische stammen in 387 v. Chr. is een trauma dat rond 
het midden van de eerste eeuw v. Chr. nog scherp in het collectieve Romeinse 
geheugen gegrift staat). Systematisch portretteert hij zichzelf als een toonbeeld van 
Romeinse waardigheid (orde en zelfbeheersing, efficiëntie en rationaliteit kenmerken 
steevast zijn optreden) en voert hij de Galliërs als krijgszuchtige en praatvaardige 
maar impulsieve, onberekenbare en mede daarom zo gevaarlijke én tegelijk 
kwetsbare barbaren ten tonele (in tegenstelling tot de nog vreemdere Germanen 
moeten én kunnen zij worden bedwongen en geciviliseerd – door Caesar 
welteverstaan). In zijn verslag van de Burgeroorlog zal Caesar zijn tegenstander 
Pompeius en diens aanhangers talloze trekken toeschrijven die hij eerder aan de 
Galliërs had toegekend. En dat mist zijn effect niet: de lezer (of toehoorder) 
sympathiseert met Caesar; die levert geen wetteloos gevecht op leven en dood met 
een medeburger, maar voert samen met de lezer/toehoorder en alle andere 
rechtgeaarde Romeinen (‘wij’) een oorlog met vijanden die eerder als barbaren dan 
als Romeinen dienen te worden beschouwd (‘zij’).  

Caesar is een meesterlijke manipulator juist omdat hij zijn lezers zo onopvallend 
weet te sturen in de richting die hij hen wil doen uitgaan. Een confrontatie van zijn 
relaas met dat van andere, eigentijdse actoren of auteurs zou ons kunnen helpen om 
zijn versie van de feiten kritisch op hun waarheidsgehalte te toetsen. Maar hier wringt 
nu juist het schoentje. Zoals James Thorne opmerkt (pp. 304-317), is niet minder dan 
99% van de contemporaine informatie over de Gallische Oorlog en de Burgeroorlog 
die ons heeft bereikt van Caesar zelf afkomstig. Weliswaar ontwikkelde zich 
gaandeweg een alternatieve historiografische traditie die vermoedelijk op Asinius 
Pollio terugging en die niet – of niet uitsluitend – van Caesars geschriften afhankelijk 
was, maar die is slechts zeer gedeeltelijk en heel indirect bewaard gebleven. 
Gelukkig bevat het werk van auteurs als Appianus, Dio Cassius en Plutarchus nog 
voldoende voorbeelden die aantonen dat Caesar de historische waarheid vaak handig 
naar zijn hand wist te zetten.2  
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De punten die ik zojuist kort heb aangestipt, vormen slechts een kleine greep uit het 
rijke aanbod van de Cambridge Companion to the Writings of Julius Caesar. 
Toegegeven: het boek biedt geen meeslepend geschreven synthese over Caesars 
literaire genie; wel bevat het talloze deskundig gecomponeerde bijdragen waarin 
cruciale, soms onderbelichte facetten van zijn auteurschap worden belicht – vaak aan 
de hand van treffende of inspirerende case studies. Voor de leerkracht van de tweede 
graad die zich met plezier of lichte tegenzin aan de klassikale lectuur van Caesar zet, 
bevat vooral het tweede deel van de bundel een schat aan inzichten over de literaire 
en retorische strategieën die Caesar in zijn oorlogsrapporten hanteert: genre, stijl, 
zinvolle literatuurwetenschappelijke benaderingswijzen, ja zelfs geestigheid en 
humor komen een voor een aan bod. Vooral dit tweede deel maakt duidelijk dat 
Caesar ondanks alle kritiek zijn gecanoniseerde plaats in het schoolvak Latijn nog 
steeds verdient. De lectuur en interpretatie van zijn oorlogsrapporten hoeven 
inderdaad niet duf en saai te zijn, wel integendeel. 

 

Toon Van Houdt 
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Noten	
 
1  Brouwer Henk – van Hooff Anton – Hunink Vincent – Verhoeven Pim, Hij Caesar. 

De rapporten over de Gallische Oorlog als politiek verhaal (Lunteren: Hermaion, 
2001). 

2  In het eerder geciteerde handboek Hij Caesar worden enkele van die passages op 
didactisch erg vruchtbare wijze ingezet. 


