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Inleiding. 

Levensloop 

Vanaf het eind van de 2e eeuw voor Chr. was het in Rome politiek  

onrustig. Steeds kwamen mannen, die machtswellustig waren. Die  

tendens zette zich in de eerste eeuw voor Chr. voort. In dit rijtje hoort 

ook Caesar. In Rome 

probeerden eind 

jaren 60 v. Chr. twee 

mannen van de 

volkspartij   

de macht tot zich te 

trekken: Crassus,  

een rijke 

handelsman en 

Caesar, een begaafd 

politicus.  

Crassus    Pompeius 

Toen Pompeius, de grote generaal, terugkwam uit het oosten,  waar hij 

de opstandige koning Mithridates mores had geleerd en toen hij land 

voor zijn veteranen vroeg, weigerde de senaat dat. Caesar begreep, dat 

hij nu Pompeius, die door de senaat teleurgesteld was, aan zijn kant kon 

krijgen. Pompeius' hulp had hij ook nodig. Hij was voor 59 tot consul 

 

http://satura-lanx.telenet.be/Vita%20Romana/06_Vita%20Romana_Romeinen/L/M%20Licinius%20Crassus_Dives.htm
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gekozen, maar verwachtte weerstand van de senaat. Ook Crassus won 

hij voor zich. De drie mannen sloten het eerste driemanschap (60-56, 

triumviraat), waarin zowel politiek inzicht als ook geld en militaire 

ervaring verenigd waren. Na het consulaat van Caesar bleven Pompeius 

en Crassus te Rome om de orde te handhaven. Caesar vertrok naar 

Gallia Cisalpina en Narbonensis als stadhouder, proconsul. Het was zijn 

bedoeling op den duur heel Gallia Transalpina, het huidige Frankrijk, 

België en Limburg, te veroveren om zo zelf een geoefend leger te krijgen 

en land voor de Romeinse boeren. Caesar heeft de Galliërs pas in 50 

definitief kunnen verslaan. In 56 werd het driemanschap vernieuwd 

voor de jaren 55-50. Pompeius en Crassus werden in 55 voor de tweede 

keer consul en daarna zou Pompeius proconsul van Spanje worden en 

Crassus van Syrië. Caesar bleef proconsul van Gallia. Pompeius echter 

bleef na zijn consulaat in Rome. Crassus vertrok wel naar Syrië. Hier 

hoopte hij evenveel roem te vergaren als Caesar en Pompeius in een 

oorlog tegen de altijd krijgszuchtige Parthen. De Parthen waren 

gevreesde krijgers, die te paard van de vijanden afrijdend omgedraaid 

pijlen op de achtervolgende vijand afschoten. Hij huurde met zijn 

enorme kapitaal een geweldig leger, maar werd door de Parthen in de 

woestijn vernietigend verslagen en gedood.  

Door de dood van Crassus was het evenwicht tussen Pompeius en 

Caesar weg. Pompeius en de senaat werden bang voor Caesars continue 
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successen in Gallie en toen zijn proconsulaat in 50 afliep, riepen zij hem 

terug naar Rome, maar dan wel zonder leger. Caesar vermoedde onraad 

en eenmaal bij de rivier de Rubicon, waar hij zijn legioenen moest 

achterlaten, besloot hij met zijn troepen de rivier over te steken en hier 

sprak hij de beroemde woorden: ALEA IACTA EST. In Rome brak 

paniek uit. De senaat en Pompeius vluchtten. Caesar achtervolgde 

Pompeius tot in Egypte. Hier werd Pompeius bij zijn landing door een 

minister van de koning vermoord. Hij hoopte zo Caesars gunst voor de 

koning te winnen. Deze was in een troonstrijd gewikkeld met zijn zuster 

Cleopatra. Caesar echter, onder de indruk van Cleopatra, zette haar op 

de troon. Dit geschiedde tegen de zin van de bevolking hetgeen uitliep 

op een opstand: de Alexandrijnse oorlog. Hierbij ging de grootste biblio-

theek van de oudheid in vlammen op. 

Hierna trok Caesar nog door Klein-Azië om de in opstand gekomen 

zoon van Mithridates te verslaan. Hij onderwierp Klein-Azië zo snel, 

dat hij de beroemde woorden VENI, VIDI, VICI gesproken zou 

hebben. Pas in 46 versloeg Caesar de gevluchte senaatspartij in Afrika. 

Nu had Caesar alle tegenstanders verslagen. Dit betekende het 

definitieve einde van de republiek. Hij eigende zich alle macht toe en 

alle daarbij behorende titels: dictator voor het leven, imperator 

(opperbevelhebber), consul en pontifex maximus. Hij voelde zich als 

eerste Romein hoofd van de staat. Tegenover zijn vijanden was hij 

http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000855.html
http://classics.mit.edu/Caesar/alexandrian.html
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vergevingsgezind. Toch konden velen zijn houding en macht niet 

accepteren. Hij riep zijn ondergang over zich uit, toen hij al te duidelijk 

uit was op de macht van rex. Met name onder de oude adel was het 

regnum bijzonder gehaat. Toen duidelijk werd, dat men zich niet al te 

zeer ertegen zou verzetten, als Caesar rex werd, heeft een groep van de 

oude adel, onder wie met name Brutus en Cassius, Caesar tijdens een 

senaatsvergadering op de Iden van maart (15 maart) van 44 bedolven 

onder een regen dolksteken. 

 

De Bello Gallico 

Dit werk is een officieel verslag van Caesars optreden in Gallië tijdens 

zijn twee elkaar opvolgende proconsulaten, die hij in 58 voor Chr. na 

zijn consulaat aanvaardde. Hij had zich dit consulaat laten toewijzen, 

omdat hij dan in de betrekkelijke nabijheid van Rome een geoefend 

leger op de been kon brengen en zo eventueel een tegenstander voor de 

ervaren militair Pompeius kon zijn in geval, dat de relatie tussen beiden 

op de klippen zou lopen.  In dit verslag wil hij objectief overkomen en 

zet hij zich neer in de derde persoon. Hij wilde zich zo verantwoorden 

tegenover de senaat en voorkomen, dat men achterdochtig werd. 

Uiteindelijk lukte hem dit niet en werd hij in 50 naar Rome 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus
http://en.wikipedia.org/wiki/Cassius
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teruggeroepen. Omdat men bang was voor hem, moest hij zijn leger in 

het noorden van Italië laten boven de Rubicon.  

Het werk wordt beschouwd als een van de grootste litteraire 

voortbrengselen van de Romeinen. Al in eigen tijd werd het geprezen, 

zelfs door Caesars vijand Cicero, om zijn helderheid, sierlijkheid en 

zuiverheid. Het verslag verslaat de jaren 58-52 in zeven boeken. 

Als litterator heeft Caesar ook een ander werk op zijn naam, zoals het 

Bellum Civile over de burgeroorlog tussen hem en Pompeius (49-47). 

Hij gold als de grootste redenaar na Cicero. Verder zijn er brieven van 

hem over; in zijn jeugd heeft hij gedicht; een door hem geschreven 

grammatica is verloren.  
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58 voor Christus 

onder het consulaat van   

Lucius Calpurnius Piso 
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C. IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM1 DE BELLO  

[1] Gallia est omnis2 divisa in partes tres, quarum unam 

incolunt3 Belgae, aliam Aquitani4, tertiam qui ipsorum lingua 

Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis5, 

legibus inter se differunt6. Gallos ab Aquitanis Garumna7 

flumen, a Belgis Matrona8 et Sequana9 dividit10. Horum  

                                                           
1 commentaria n. pl. verslag 
2 omnis   ieder, elk, in zijn geheel 
3 incolere 3  bewonen 
4 Aquitani  de Aquitaniërs (in het zuiden van Gallia) 
5 institutum  gewoonte, instelling 
6 differre  verschillen + abl. limitationis 
7 Garumna  Garonne 
8 Matrona  de Marne 
9 Sequana  de Seine 
10 dividere 3 ab + abl. scheiden van 
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HET EERSTE BOEK VAN HET VERSLAG  

OVER DE GALLISCHE OORLOG  

VAN GAIUS IULIUS CAESAR 

 

[1.] Gallië in zijn geheel is verdeeld in drie delen, waarvan de 

Belgen er één bewonen, de Aquitani een tweede en zij die in hun 

eigen taal Kelten, in de 

onze Galliërs genoemd 

worden, het derde deel. 

Al dezen verschillen 

onderling in taal, 

instellingen, wetten. De 

Galliërs worden van de 

Aquitani gescheiden 

door de rivier de 

Garonne, van de Belgen 

door de Marne en de 

Seine. 
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omnium fortissimi sunt Belgae, propterea1 quod a cultu2 atque 

humanitate3 provinciae longissime absunt, minimeque ad eos 

mercatores4 saepe commeant5 atque ea quae ad effeminandos6 

animos pertinent7 important, proximique8 sunt Germanis, qui 

trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter9 bellum gerunt. 

Qua de causa Helvetii10 quoque reliquos Gallos virtute 

praecedunt11, quod fere cotidianis12 proeliis cum Germanis 

contendunt13, cum aut suis finibus eos prohibent14 aut ipsi in 

eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam Gallos  

                                                           
1 propterea   hierom 
2 cultus 4   levenswijze 
3 humanitas   beschaving 
4 mercator   koopman 
5 commeare   geregeld gaan 
6 effeminare   verwekelijken 
7 pertinere ad + acc.  betrekking hebben op 
8 proximus + dat.   het dichtst bij 
9 continenter   ononderbroken 
10 Helvetius   Gallische volksstam in het oosten   
    van Gallia, achter het Iuragebergte 
11 praecedere 3 + acc. + abl. iemand overtreffen in 
12 cotidianus   dagelijks 
13 contendere 3 cum + abl.  slag leveren met 
14 prohibere + abl.  afhouden van 
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Van al dezen zijn de dappersten de Belgen, hierom omdat zij het 

verst verwijderd zijn van  de levenswijze en de beschaving van de 

provincie en omdat het minst vaak bij hen kooplui komen en die 

producten importeren, die bijdragen aan het verwekelijken der 

gemoederen en omdat ze het dichtst in de buurt van de Germanen 

zijn, die over de Rijn wonen, met wie zij onophoudelijk oorlog 

voeren. Hierom steken ook de Helvetii boven de overige Galliërs 

uit in moed, omdat ze bijna in dagelijkse gevechten strijden met de 

Germanen, wanneer zij hetzij hen van hun eigen gebied afhouden 

of zijzelf op het gebied van hen oorlog voeren. Daarvan begint het 
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obtinere1 dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur2 

Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit3 etiam ab 

Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit4 ad septentriones5. 

Belgae ab extremis6 Galliae finibus oriuntur7, pertinent ad 

inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et 

orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos 

montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet8; 

spectat9 inter occasum solis et septentriones. 

                                                           
1 obtinere 2   bezetten 
2 continere 2   omvatten, begrenzen 
33 attingere 3 ab + abl.  grenzen aan 
4 vergere 3 ad + acc.  zich uitstrekken naar 
5 septentriones    het noorden ( de zeven dorsossen, de Grote Beer) 
6 extremus   uiterst 
7 oriri ab + abl.   beginnen bij 
8 pertinere ad + acc.  zich uitstrekken tot 
9 spectare   kijken, gelegen zijn 
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éne deel, waarvan gezegd is, dat de Galliërs het bezitten, bij de 
rivier de Rhône,  het wordt begrensd door de rivier de Garonne, 
door de Oceaan, het gebied der Belgen; zelfs aan de kant van de 
Sequani en de Helvetii grenst het aan de rivier de Rijn en het 
strekt zich uit naar het noorden. Het gebied der Belgen begint aan 
het uiteinde van het gebied van Gallia, strekt zich uit naar de 
benedenloop van de rivier de Rijn, is gericht naar het noorden en 
naar de opkomende zon. Aquitania strekt zich uit van de rivier de 
Garonne tot aan de Pyreneeën en dat deel van de Oceaan, dat zich 
uitstrekt tot Spanje. Het is gelegen tussen de ondergang van de 
zon en het noorden. 
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 De oorlog tegen de 

Helvetii 

caput 2 -29 
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[2] Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus1 

Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus2 regni 

 

munt van de Helvetii

                                                           
1 dis, ditis   rijk 
2 consuls van 61 voor Chr. 
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[2] Bij de Helvetii was verreweg de aanzienlijkste en rijkste 

van allen Orgetorix. Hij heeft tijdens het consulaat van M.  
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cupiditate inductus1 coniurationem2 nobilitatis fecit et civitati 

persuasit3 ut de finibus suis cum omnibus copiis4 exirent: 

perfacile5 esse, cum virtute omnibus praestarent6, totius 

Galliae imperio potiri7. Id hoc8 facilius iis persuasit9, quod 

undique10 loci natura Helvetii continentur: una ex parte 

flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum 

Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura11 

altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu 

Lemanno12 et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab 

                                                           
1 inducere   ergens toe brengen 
2 coniuratio  samenzwering 
3 persuadere + dat. overreden 
4 copiae pl.  middelen, troepen 
5 perfacilis  heel makkelijk 
6 praestare + dat.  uitblinken boven 
7 potiri+ abl.  zich meester maken van  
8 hoc + comp.  hierom des te 
9 persuadere id   hiertoe overreden 
10 undique   van alle kanten 
11 Iura    het Iuragebergte 
12 Lacus Lemannus lac Leman, het meer van Genève 
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Messala en M. Piso, daartoe door zijn verlangen naar het 

koningschap gebracht,  een samenzwering onder de adel 

georganiseerd en zijn burgerij ertoe overgehaald om met al 

hun troepen hun gebied te verlaten: dat het heel makkelijk 

was, de heerschappij over heel Galië te bemachtigen, omdat 

zij in dapperheid allen de baas waren. Hij haalde hen hiertoe 

des te makkelijker over, omdat de Helvetii van alle kanten 

door de natuur van hun gebied begrensd werden: aan de ene 

kant door de zeer diepe en brede rivier de Rijn, die het land 

van de Helvetii van de Germanen scheidt;  aan de andere kant 

door het zeer hoge Iuragebergte, dat tussen de Sequani en de 

Helvetii ligt; aan de 

derde kant door het 

meer van Genève en 

de rivier de Rhône, 

die onze provincie 

van de Helvetii 

scheidt.  
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Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vagarentur1 

et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte 

homines bellandi cupidi2 magno dolore adficiebantur3. Pro4 

multitudine autem hominum et pro gloria belli atque 

fortitudinis angustos5 se fines habere arbitrabantur, qui in 

longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem6 CLXXX 

patebant7. 

[3] His rebus adducti8 et auctoritate Orgetorigis permoti9 

constituerunt10 ea quae ad proficiscendum pertinerent 

comparare11, iumentorum12 et carrorum13 quam maximum 

                                                           
1 vagari   ronddolen 
2 cupidus + gen.  verlangend naar 
3 adficere 5  aandoen, treffen 
4 pro + abl.  in verhouding tot 
5 angustus  smal, beperkt 
6 latitudo  breedte 
7 patere 2  zich uitstrekken 
8 adducere 3  ertoe brengen 
9 permovere 2  hevig in beroering brengen 
10 constituere   beslissen 
11 comparare  in gereedheid brengen 
12 iumenta n.pl.  jukdieren 
13 carrus   kar 
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Hierdoor gebeurde het, dat zij zowel minder wijd en zijd  

rondzwierven als ook minder gemakkelijk hun buren de 

oorlog konden aandoen; in dat opzicht werden zij, omdat ze 

mensen waren, die ernaar verlangden oorlog te voeren, door 

groot verdriet getroffen. Zij meenden echter, dat zij in 

verhouding tot de menigte mensen en in verhouding tot hun 

roem in de oorlog en  hun roem om hun moed een beperkt 

gebied hadden, een gebied dat  zich in de lengte over 240 en 

in de breedte over 180 mijl uitstrekte. 

[3] Zij besloten, hierdoor daartoe gebracht en door het gezag 

van Orgetorix zeer bewogen, dat in gereedheid te brengen, 

wat het vertrek betrof en een zo groot mogelijk 
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numerum coemere1, sementes2 quam maximas facere, ut in 

itinere copia frumenti suppeteret3, cum proximis civitatibus 

pacem et amicitiam confirmare4. Ad eas res conficiendas5 

biennium6 sibi satis esse duxerunt7; in tertium annum 

profectionem8 lege9 confirmant. Ad eas res conficiendas 

Orgetorix deligitur10. Is sibi legationem11 ad civitates 

suscipit12. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis13 

filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos  

                                                           
1 coemere 3  opkopen 
2 sementes facere zaaien 
3 suppetere 3  voldoende zijn 
4 confirmare  versterken 
5 conficere 5  tot stand brengen 
6 biennium  periode van 2 jaren 
7 ducere 3  menen 
8 profectio  vetrek 
9 lex   wet, bepaling 
10 deligere 3  uitkiezen 
11 legatio  gezantschap 
12 sibi suscipere 5  op zich nemen 
13 Catamantaloedis, -is Catamantaloedis 
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jukdieren en karren op te kopen, zoveel mogelijk te zaaien, 

opdat onderweg de voorraad graan voldoende was en met de 

meest nabije burgerijen de vrede en vriendschap te 

versterken. Ze meenden, dat een periode van twee jaren voor 

hen voldoende was om deze zaken af te ronden; voor het 

derde jaar stelden ze in een bepaling het vertrek vast. Om 

deze dingen uit te voeren werd Orgetorix uitgekozen. Hij 

nam het gezantschap naar de burgerijen op zich. Op deze 

tocht haalde hij Casticus, de zoon van Catamantaloedis, een 

Sequaniër, wiens vader het koninschap onder de Sequani 
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obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, 

ut regnum in civitate sua occuparet1, quod pater ante 

habuerit; itemque Dumnorigi Haeduo2, fratri Diviciaci, qui eo 

tempore principatum3 in civitate obtinebat ac maxime plebi 

acceptus4 erat, ut idem conaretur5 persuadet eique filiam 

suam in matrimonium dat. Perfacile factu6 esse illis probat7 

conata8 perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium 

obtenturus esset: non esse dubium9 quin totius Galliae 

plurimum Helvetii possent10; se suis copiis suoque exercitu 

illis regna conciliaturum11 confirmat. Hac oratione adducti  

                                                           
1 occupare   in bezit nemen 
2 Haeduus Haeduër, lid van de stam der Haedui in het noord-

oosten van Gallia. 
3 principatus   de eerste plaats 
4 acceptus + dat.   geliefd bij 
5 conari    proberen 
6 factu: sup.II bij adjectiva: om te .. 
7 probare   verzekeren 
8 conatum   poging, onderneming 
9 non est dubium, quin + coni. het lijdt geen twijfel of 
10 posse    vermogen 
11 conciliare   verwerven, verkrijgen 
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vele jaren had bekleed en door de senaat de vriend van het 

Romeinse volk genoemd was, over om het koningschap, dat 

zijn vader eerder had gehad, in zijn burgerij in bezit te nemen; 

en evenzo haalde hij Dumnorix, de Haeduër, de broer van 

Diviciacus, die in die tijd de eerste positie in de burgerij 

bekleedde en uiterst geliefd was bij het volk, over om 

hetzelfde te proberen en hij gaf hem zijn dochter ten huwelijk. 

Hij verzekerde hun dat het zeer makkelijk was te doen de 

ondernemingen tot een einde te brengen, daarom omdat hij 

zelf het bevel over zijn eigen burgerij zou voeren: dat het geen 

twijfel leed, of van heel Gallië vermochten de Helvetii het 

meest; hij verklaarde vast, dat hij met zijn machtsmiddelen en 

zijn leger voor hen koningschappen zou verkrijgen. Zij gaven,  
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inter se fidem et ius iurandum1 dant et regno occupato per 

tres potentissimos2 ac firmissimos populos totius Galliae sese 

potiri3 posse sperant. 

[4] Ea res est Helvetiis per indicium4 enuntiata5. Moribus suis 

Orgetoricem ex vinculis6 causam dicere7 coegerunt; 

damnatum poenam sequi8 oportebat, ut igni cremaretur. Die9 

constituta causae dictionis10 Orgetorix ad iudicium11 omnem  

                                                           
1 ius iurandum   eed 
2 potens     machtig 
3 potiri + gen.   zich meester maken van  
4 indicium   verraad 
5 enuntiare   berichten 
6 vinculum   boei 
7 causam dicere   zijn pleidooi houden 
8 poena sequitur 3, ut + coni. als straf volgt dat 
9 dies f.    gerechtsdag 
10 dictio    het spreken, het houden 
11 iudicium   proces 
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door deze rede daartoe gebracht, elkaar het woord en een eed 

en zij verwachtten, dat zij na het bemachtigen van het 

koningschap door middel van de drie machtigste en sterkste 

volkeren zich meester konden maken van geheel Gallia. 

[4] Deze zaak is de Helvetiërs door verraad bericht. Zij 

hebben volgens hun gewoonten Orgetorix gedwongen om 

geboeid zijn pleidooi te houden; het behoorde, dat hem bij 

veroordeling als straf te 

beurt viel, dat hij met 

vuur verbrand werd. 

Nadat de dag van het 

houden van zijn pleidooi 

vastgesteld was, bracht 

Orgetorix heel zijn 

aanhang van alle kanten 

bijeen naar het proces, 
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suam familiam, ad1 hominum milia decem, undique coegit2, 

et omnes clientes obaeratosque3 suos, quorum magnum 

numerum habebat, eodem4 conduxit5; per eos ne causam 

diceret se eripuit6. Cum civitas ob eam rem incitata7 armis ius 

suum exequi8 conaretur multitudinemque hominum ex agris 

magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest9 

suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem 

consciverit10. 

[5] Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod 

constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. Ubi 

iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua  

                                                           
1 ad + getal  ongeveer 
2 cogere 3, coegi  bijeenbrengen 
3 obaeratus  schuldenaar 
4 eodem   naar dezelfde plek 
5 conducere 3  bijeenbrengen 
6 se eripere 5, ne + coni. zich eraan onttrekken om te 
7 incitare  opjutten 
8 exsequi  uitvoeren 
9 non abest suspicio quin + coni. niet ontbreekt het vermoeden, dat  
10 consciscere 3  zich op de hals halen, zich aandoen, vrijwillig kiezen voor 
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ongeveer 10.000 mensen, en al zijn clientes en schuldenaren, 

waarvan hij een groot aantal had, bracht hij naar dezelfde 

plaats; door hen heeft hij zich ervan gevrijwaard een pleidooi 

te houden. Toen de burgerij, hierdoor opgejut, met wapens 

haar recht probeerde halen en de magistraten de menigte 

mensen van de akkers bijeendreven, is Orgetorix gestorven;  

en het vermoeden ontbrak niet, zoals de Helvetiërs denken, 

dat hij zelf vrijwillig voor de dood heeft gekozen. 

[5] Na zijn dood probeerden de Helvetiërs desalniettemin dat 

te doen, wat ze besloten hadden, namelijjk om uit hun gebied 

weg te gaan. Zodra zij gemeend hadden, dat zij eindelijk 

gereed waren voor deze zaak, hebben ze al hun steden,
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omnia, numero1 ad duodecim, vicos2 ad quadringentos, 

reliqua privata aedificia incendunt; frumentum omne, praeter 

quod secum portaturi erant, comburunt3, ut domum4 

reditionis5 spe sublata6 paratiores ad omnia pericula 

subeunda7 essent; trium mensum8 molita9 cibaria10 sibi 

quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et 

Tulingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis 

suis vicisque exustis11 una cum iis proficiscantur, Boiosque, 

qui trans Rhenum incoluerant et in agrum Noricum  

                                                           
1 numero   in totaal 
2 vicus    dorp 
3 comburere 3   in brand steken 
4 acc. regionis bij reditio 
5 reditio    terugkeer 
6 tollere 3, sustuli, sublatus uit de weg ruimen 
7subire    ondergaan 
8 mensis    maand 
9 molere, molui, molitus 3 malen 
10 cibaria n.pl.   voedings-, levensmiddelen 
11 exurere 3, -ussi, -ustus  volledig verbranden 
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in totaal ongeveer 12,  ongeveer 400 dorpen, de overige privé 

huizen in brand gestoken; al het graan, behalve wat ze van 

plan waren met zich mee te dragen, verbrandden ze, opdat zij 

doordat de hoop op terugkeer naar huis uit de weg geruimd 

was, meer bereid waren alle gevaren te ondergaan; zij 

bevalen, dat ieder voor drie maanden gemalen meel voor zich 

meenam van huis. Ze haalden de naburige Rauraci1 en de 

Tulingi  en Latobrigi over om hetzelfde plan te gebruiken en 

om hun steden en dorpen in de as te leggen en tegelijk samen 

met hen te vertrekken en zij lijfden de 

Boii, die aan de andere kant van de 

Rijn hadden gewoond en naar het 

Norisch gebied  waren overgestoken 

en Noreia aan het bestormen waren,     

Een krijger van de Boii.

                                                           
1 Zie voor deze stammen de kaart op pagina 2. 
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transierant Noreiamque1 oppugnabant, receptos ad se socios 

sibi adsciscunt2. 

[6] Erant omnino3 itinera duo, quibus itineribus domo exire 

possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter 

montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri 

ducerentur, mons autem altissimus impendebat4, ut facile 

perpauci5 prohibere possent; alterum per provinciam 

nostram, multo facilius atque expeditius6, propterea quod 

inter fines Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati7 

erant, Rhodanus fluit isque non nullis locis vado8 transitur. 

Extremum oppidum Allobrogum est proximumque9  

                                                           
1 Nōrēia, ae f stad in het oostelijk Alpengebied, belangrijkste stad v. Noricum, waar de 
Romeinen een nederlaag leden tegen de Cimbren in 113 v. Chr. 
2 sibi adsciscere 3  bij zich inlijven 
3 omnino  in totaal  
4 impendere 2  hangen boven 
5 perpauci pl. m.  zeer weinige 
6 expeditus  zonder hindernissen 
7 pacare   onderwerpen 
8 vadum   een ondiepte 
9 proximus + dat.  dichtst bij 
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zich in als hun bondgenoten, nadat zij hen bij zich hadden 

opgenomen. 

[6] In totaal waren er twee wegen, waarover ze van huis 

konden weggaan: één door het gebied der Sequani, smal en 

moeilijk, tussen het Iuragebergte en de rivier de Rhône en wel 

zo dat er met moeite telkens één wagen overgeleid werd, 

maar een zeer hoge berg hing erboven, zodat heel weinigen 

hen konden tegenhouden; de andere weg door onze 

provincie, veel makkelijker en onbelemmerder, hierom omdat 

de Rhône tussen het gebied van de Helvetii en de Allobrogen, 

die onlangs onderworpen waren, stroomt en deze op een paar 

plekken via een ondiepte overgestoken wordt. De uiterste 

vestingstad van de Allobrogen en de vestingstad, die het
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Helvetiorum finibus Genava. Ex eo oppido pons1 ad 

Helvetios pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod 

nondum bono animo2 in populum Romanum viderentur, 

existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire 

paterentur3. Omnibus rebus ad profectionem comparatis 

diem4 dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is 

dies erat a. d. V. Kal. Apr.5 L. Pisone, A. Gabinio consulibus6. 

[7] Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam 

nostram iter facere conari, maturat7 ab urbe proficisci et quam 

maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem8 contendit et 

ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest 

militum numerum imperat9 (erat omnino in Gallia ulteriore  

                                                           
1 pons   brug 
2 abl. qualitatis  met goede geest; welgezind 
3 pati 3   toestaan 
4 dies f.   (bepaalde) dag 
5 28 maart 
6 58 v.Chr. 
7 maturare  zich haasten 
8 Gallia ulterior  Gallië aan de overkant van de Alpen i.t.t. Gallia Cisalpina 
9 imperare  bevelen, opleggen aan 
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dichtst bij het gebied van de Helvetii is, is Genava. Vanuit 

deze vestingstad strekt zich een brug uit naar het gebied der 

Helvetii. Zij meenden, dat zij hetzij de Allobrogen zouden 

overreden, omdat zij nog niet positief tegenover de Romeinen 

schenen te zijn, of dat zij hen met geweld zouden dwingen, 

dat ze hen zouden toestaan door hun gebied te gaan. Toen 

alle zaken voorbereid waren voor het vertrek, kondigden ze 

de dag aan, waarop allen bijeen moesten komen bij de oever 

van de Rhône. Deze dag was 28 maart tijdens het consulaat 

van Lucius Piso en Aulus Gabinius. 

[7] Toen dit Caesar bericht was, dat zij probeerden door onze 

provincie te trekken, haastte hij zich uit de stad weg te gaan 

en spoedde hij zich in zo groot mogelijke dagmarsen naar 

Gallia Ulterior en bereikte hij Genava. Hij legde de hele 

provincie een zo groot mogelijk aantal soldaten op (er was in 

totaal in Gallia Ulterior één legioen) en hij beval dat de brug, 
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legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi1. Ubi 

de eius adventu Helvetii certiores facti2 sunt, legatos ad eum 

mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et 

Verucloetius principem locum obtinebant3, qui dicerent sibi 

esse in animo sine ullo maleficio4 iter per provinciam facere, 

propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius 

voluntate5 id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat 

L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis 

pulsum et sub iugum6 missum, concedendum7 non putabat; 

neque homines inimico animo8, data facultate9 per 

provinciam itineris faciundi10, temperaturos1 ab iniuria et  

                                                           
1 rescindere 3  afbreken 
2 certior fieri de + abl. op de hoogte gesteld worden van iets 
3 obtinere 2  bezetten, bekleden 
4 maleficium  wandaad 
5 voluntas  wil, toestemming 
6 iugum  juk; juk dat uit drie lansen in de vorm v.e. poortje bestond, 

waar de overwonnen vijanden onderdoor moesten gaan 
7 concedere 3  toegeven 
8 abl.qual. 
9 facultas  de gelegenheid 
10 = faciendi 
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die bij Genava was, afgebroken werd. Zodra de Helvetii over 

zijn aankomst op de hoogte gesteld waren, zonden zij als 

gezanten naar hem de adellijksten van de burgerij, van welk 

gezantschap Mammeius en Verucloetius de eerste plaats 

bezetten, om te zeggen dat zij van plan waren zonder enige 

wandaad door de provincie te trekken, hierom omdat geen 

andere marsroute hadden: dat zij vroegen dat het hun vrij 

stond dit te doen met zijn toestemming. Caesar meende, dat 

dit niet toegestaan moest worden, omdat hij nog in gedachte 

had, dat consul Lucius Cassius2 door de Helvetii gedood was 

en zijn leger verdreven en onder het juk gestuurd was; en hij 

meende, dat mensen met een vijandige instelling, wanneer de 

gelegenheid gegeven was door de provincie te trekken, zich

                                                                                                                                              
1 temperare ab + abl zich onthouden van  
2 107 voor Chr. in de slag bij Burdigala (Bordeaux) door de Tigurini (een pagus van de 
Helvetii) overvallen en gedood. 
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maleficio existimabat. Tamen, ut spatium1 intercedere2 posset 

dum3 milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit 

diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Id. 

April. reverterentur. 

[8] Interea ea legione quam secum habebat militibusque, qui 

ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in flumen 

Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum 

ab Helvetiis dividit, milia passuum XVIIII murum in 

altitudinem pedum sedecim fossamque perducit4. Eo opere 

perfecto praesidia disponit5, castella6 communit7, quo facilius, 

si se invito8 transire conentur, prohibere9 possit. Ubi ea dies 

quam constituerat cum legatis venit et legati ad eum  

                                                           
1 spatium  tijd, gelegenheid 
2 intercedere 3  ergens tussen verlopen 
3 dum + coni.  totdat, opdat intussen 
4 perducere 3  aanleggen 
5 disponere 3  verdelen 
6 castellum  fort 
7 communire  aanleggen 
8 invitus   niet willend, ongaarne, me invito (abl. abs.) – tegen mijn zin 
9 prohibere 2  tegenhouden 
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niet zouden onthouden van onrecht en wandaad. Toch 

antwoordde hij de gezanten, opdat tijd zou kunnen 

verstrijken, totdat de soldaten, die hij gemobiliseerd had, 

bijeen zouden komen, dat hij een tijd zou gebruiken om te 

overleggen: dat zij, als zij iets wilden, moesten terugkeren op 

de Iden van April1. 

[8] Intussen legde hij met dat legione, dat hij bij zich had en 

met de soldaten, die uit de provincie bijeengekomen waren, 

vanaf Lac Leman, dat uitmondt in de rivier de Rhône, bij het 

Iura gebergte, dat het gebied van de Sequani scheidt van de 

Helvetii, over 19 mijl een muur aan tot een hoogte van 16 voet 

en een gracht. Toen dit karwei geklaard was, zette hij op 

verscheidene plaatsen garnizoenen en legde hij forten aan, 

opdat hij daarmee des te gemakelijker, als zij tegen zijn zin 

probeerden over te steken, dat kon verhinderen. Zodra deze 

dag, die hij had vastgelegd  samen met de gezanten, gekomen 

was en de gezanten naar hem teruggekeerd waren, zei hij, dat 

                                                           
1 13 april 
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reverterunt1, negat2 se more et exemplo populi Romani posse 

iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, 

prohibiturum3 ostendit. Helvetii ea spe deiecti4 navibus 

iunctis5 ratibusque6 compluribus factis, alii vadis7 Rhodani, 

qua8 minima altitudo9 fluminis erat, non numquam interdiu10, 

saepius noctu si perrumpere11 possent conati, operis 

munitione12 et militum concursu13 et telis repulsi, hoc conatu14 

destiterunt15. 

                                                           
1 revertere 3 intr.   terugkeren 
2 negare + aci.   zeggen, dat niet 
3 sc. esse 
4 deicere 5, -ieci, -iectus + abl. beroven van  
5 iungere 3   verbinden 
6 ratis    vlot 
7 vadum    doorwaadbare plek 
8 qua    waarlangs 
9 altitudo   hoogte, diepte 
10 interdiu   overdag 
11 perrumpere 3   er doorheen breken 
12 munitio operis   verdedigingswerk 
13 concursus 4   het te hoop lopen 
14 conatus 4   poging 
15 desistere + abl.   afzien van  
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hij volgens de  gewoonte en het voorbeeld van het Romeinse 

volk het aan niemand kon toestaan door de provincie te 

trekken en hij maakte duidelijk, dat hij, als zij geweld zouden 

aanwenden, hen zou tegenhouden. Toen de Helvetii van deze 

hoop beroofd waren, probeerden sommigen door schepen te 

verbinden en verscheidene vlotten te maken over de 

ondiepten van de Rhône, waar de diepte van de rivier het 

minste was, soms overdag, vaker in de nacht, of zij er 

doorheen konden breken, maar toen zij teruggeslagen waren 

door verdedigingswerk en het te hoop lopen van soldaten en 

door projectielen, zagen ze van deze poging af.
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[9] Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis 

propter1 angustias2 ire non poterant. His cum sua sponte3 

persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum 

mittunt, ut eo deprecatore4 a Sequanis impetrarent5. 

Dumnorix gratia6 et largitione7 apud Sequanos plurimum 

poterat et Helvetiis erat amicus8, quod ex ea civitate 

Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate 

regni adductus novis rebus9 studebat10 et quam plurimas 

civitates suo beneficio habere obstrictas11 volebat. Itaque rem 

suscipit12 et a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios  

                                                           
1 propter + acc.  wegens 
2 angustiae  smalte, engte 
3 sua sponte  vrijwillig 
4 deprecator  verdediger, voorspraak 
5 impetrare ab + abl. verkrijgen van  
6 gratia   invloed 
7 largitio   vrijgevigheid 
8 amicus + dat.  bevriend met 
9 novae res   revolutie 
10 studere 2 + dat. zich toeleggen op 
11 obstringere 3  aan zich verplichten 
12 suscipere 5  op zich nemen 
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[9] Alleen de weg  door het gebied der Sequani bleef over, 

waarover ze niet wegens de engtes, konden gaan, omdat de 

Sequani dat niet wilden. Toen zij hen niet vrijwillig konden 

overreden, stuurden zij gezanten naar Dumnorix de Haeduër, 

om het op voorspraak van hem van de Sequani gedaan te 

krijgen. Dumnorix  vermocht door  vriendendienst en 

vrijgevigheid zeer veel bij de Sequani en hij was bevriend met 

de Helvetii, omdat hij uit die burgerij de dochter van 

Orgetorix had gehuwd en hij  streefde naar een revolutie, 

daartoe gebracht door zijn verlangen naar het koningschap en 

hij wilde zoveel mogelijk burgerijen door zijn weldaad aan 

zich verbonden hebben. Dus nam hij de zaak op zich en 

verkreeg het van de Sequani, dat zij het toestonden dat de 

Helvetii door hun
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ire patiantur, obsidesque1 uti inter sese dent perficit2: Sequani, 

ne itinere Helvetios prohibeant, Helvetii, ut sine maleficio et 

iniuria transeant. 

[10] Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum 

Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui 

non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in 

provincia. Id si fieret, intellegebat magno cum periculo 

provinciae futurum ut homines bellicosos3, populi Romani 

inimicos, locis patentibus4 maximeque frumentariis5 finitimos 

haberet. Ob eas causas ei munitioni6 quam fecerat T. 

Labienum7 legatum praeficit; ipse in Italiam magnis itineribus  

                                                           
1 obses, -sidis  gijzelaar 
2 perficere 5, ut + coni. tot stand brengen dat 
3 bellicosus  oorlogszuchtig 
4 patens   toegankelijk 
5 frumentarius  rijk aan graan 
6 munitio  verschansing 
7 Titus Labienus (mogelijk Cingulum, ca. 99 v.Chr. - Munda, 17 maart 45 v.Chr.) dankt 
zijn bekendheid vooral aan het feit dat hij tijdens de Gallische Oorlog de Romeinse 
bevelhebber Julius Caesargedurende zevende jaar terzijde stond. Hij diende onder 
andere als legatus legionis. Dit hield in dat hij bij afwezigheid van Caesar diens taken 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cingulum_(stad)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/99_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Munda_(Spanje)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/45_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallische_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Legatus_legionis
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gebied trokken en hij bracht het tot stand dat zij onderling 

gijzelaars gaven: de Sequani opdat zij de Helvetiërs niet van 

de tocht afhielden, de Helvetii, opdat zij zonder wandaad en 

onrecht door het gebied zouden trekken. 

[10] Aan Caesar werd weer bericht, dat de Helvetii van plan 

waren door het gebied van de Sequani en Haedui te trekken 

naar het gebied van de Santones, die niet ver van het gebied 

van de Tolosaten af zijn, welke burgerij zich in zijn provincie 

bevindt. Hij begreep, dat, als dit zou gebeuren, het met groot 

gevaar voor de provincie zou gebeuren, dat hij 

oorlogszuchtige mensen, vijanden van het Romeinse volk,  

grenzend aan een toegankelijk gebied, dat zeer rijk aan graan 

was, zou hebben. Om deze redenen stelde hij Titus Labienus 

als onderbevelhebber aan het hoofd van die verschansing, die 

hij had gemaakt; zelf haastte hij zich met grote dagmarsen

                                                                                                                                              
overnam. Hij maakte zich ook verdienstelijk bij het neerslaan van het verzet van een 
flink aantal Gallische stammen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%ABrs
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contendit duasque ibi legiones conscribit1 et tres, quae circum 

Aquileiam hiemabant2, ex hibernis3 educit et, qua proximum 

iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque 

legionibus ire contendit4. Ibi Ceutrones et Graioceli et 

Caturiges locis superioribus occupatis itinere exercitum 

prohibere5 conantur. Compluribus his proeliis pulsis ab 

Ocelo6, quod est oppidum citerioris7 provinciae extremum, in 

fines Vocontiorum ulterioris provinciae die septimo pervenit; 

inde in Allobrogum fines, ab Allobrogibus in Segusiavos 

exercitum ducit. Hi sunt extra provinciam trans Rhodanum 

primi. 

[11] Helvetii iam per angustias8 et fines Sequanorum suas 

copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant  

                                                           
1 conscribere 3  lichten 
2 hiemare  de winter doorbrengen 
3 hiberna n.pl.  winterkwartier 
4 contendere 3  zich inspannen, zich haasten 
5 prohibere + abl.  afhouden van  
6 Ocelum, ī n stad in Gallia Cisalpina, nu Ulzio (ten W. v. Turijn). 
7 citerior   aan deze zijde (van de Alpen) 
8 angustia  engte, bergpas 
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naar Italië en  hij lichtte daar twee legioenen en de drie, die in 

de buurt van Aquileia overwinterden, leidde hij uit hun 

winterkwartier en hij haastte zich met deze vijf legioenen 

daarlangs te gaan, waarlangs  de dichtstbijzijnde route naar 

Gallia Ulterior door de Alpen voerde. Daar probeerden de 

Ceutrones en de Graioceli en de Caturiges na de hogere 

plekken bezet te hebben het leger van de tocht af te houden. 

Toen zij in verscheidene gevechten verdreven waren, kwam 

hij van Ocelum, welke vestingstad de uiterste van de 

provincie aan deze kant is, op de zevende dag aan in het 

gebied der Vocontii behorend tot de provincie aan de andere 

kant van de Alpen; vandaar leidde hij zijn leger naar het 

gebied der Allobrogen, vanaf de Allobrogen naar dat van de 

Segusiavi. Dit zijn de eersten buiten de provincie aan de 

andere kant van de Rhône. 

[11] De Helvetii hadden reeds door de engten en het gebied 

van de Sequani hun troepen geleid en waren in het gebied 

van de Haedui aangekomen en zij waren hun gebied aan het
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eorumque agros populabantur1. Haedui, cum se suaque ab iis 

defendere2 non possent, legatos ad Caesarem mittunt 

rogatum3 auxilium: ita se omni tempore de populo Romano 

meritos4 esse ut paene in conspectu5 exercitus nostri agri 

vastari, liberi [eorum] in servitutem abduci, oppida expugnari 

non debuerint6. Eodem tempore quo Haedui Ambarri, 

necessarii7 et consanguinei8 Haeduorum, Caesarem certiorem 

faciunt9 sese depopulatis10 agris non facile ab oppidis vim 

hostium prohibere. Item Allobroges, qui trans Rhodanum 

vicos possessionesque habebant, fuga se ad Caesarem 

recipiunt et demonstrant11 sibi praeter agri solum1 nihil esse  

                                                           
1 populari  plunderen 
2 defendere ab + abl. verdedigen tegen 
3 supp.I acc. regionis om te 
4 mereri de + abl.  zich verdienstelijk maken jegens 
5 conspectus 4  aanblik 
6 debere 2  moeten; bij ontkenning ook: mogen 
7 necessarius  goed bevriend, verwant 
8 consanguineus  bloedverwant 
9 certiorem facere  op de hoogte stellen 
10 depopulari  verwoesten, leeg plunderen; ppp met passieve betekenis 
11 demonstrare  tekennen geven, duidelijk aangeven 
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plunderen. Toen de Haedui zichzelf en hun bezittingen niet 

tegen hen konden verdedigen, zonden ze gezanten naar 

Caesar om hulp te vragen: dat zij zich zo verdienstelijk 

gemaakt hadden jegens het Romeinse volk, dat zo’n beetje in 

het zicht van ons leger hun akkers niet verwoest hadden 

mogen worden, hun kinderen niet in slavernij gevoerd 

hadden mogen worden en hun vestingsteden niet verwoest. 

Op hetzelfde moment als de Hadui, stelden de Ambarri, 

goede vrienden en bloedverwanten van de Haedui, Caesar  

ervan op de hoogte, dat zij nadat hun akkers geplunderd 

waren, met moeite het geweld van de vijanden van de 

vestingsteden afhielden. Evenzo trokken de Allobrogen, die 

aan de andere kant van de Rhône dorpen en bezittingen 

hadden, zich in vlucht terug naar Caesar en zij gaven te 

kennen, dat er afgezien van akkerland niets over was.

                                                                                                                                              
1 solum   grond 
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reliqui1. Quibus rebus adductus Caesar non expectandum2 

sibi statuit dum, omnibus fortunis3 sociorum consumptis, in 

Santonos Helvetii pervenirent. 

[12] Flumen est Arar4, quod per fines Haeduorum et 

Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate5, ita ut 

oculis in utram partem fluat iudicari non possit. Id Helvetii 

ratibus ac lintribus6 iunctis transibant. Ubi per exploratores7 

Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id 

flumen traduxisse, quartam vero partem citra8 flumen 

Ararim9 reliquam esse, de tertia vigilia1 cum legionibus tribus 

e castris profectus ad eam partem pervenit quae  

                                                           
1 nihil reliqui; reliqui is gen.part. 
2 exspectare  afwachten 
3 fortunae pl.  vermogen   
4 De Arar is een zijrivier van de Rhône, de Saône. 
5 lenuitas  traagheid 
6 linter, -tris  boot, schuitje 
7 explorator  verspieder 
8 citra + acc.  aan deze zijde 
9 acc. van Arar 
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Hierdoor ertoe gebracht, besloot Caesar dat hij niet langer 

moest afwachten, totdat de Helvetii, na alle bezit van zijn 

bondgenoten verteerd te hebben, op het gebied van de 

Santoni aankwamen. 

[12] Er is een  rivier de Arar, die door het gebied der Haedui 

en der Sequani de Rhône in stroomt, van ongelooflijke 

traagheid, zo dat met de ogen niet geoordeeld kan worden 

naar welke kant die stroomt. Deze staken de Helvetii over via 

aan elkaar gebonden vlotten en bootjes. Zodra Caesar via 

verspieders vernomen had, dat de Helvetii al drie delen van 

hun troepen deze rivier overgezet hadden, dat echter het 

vierde deel aan deze zijde van de Arar over was, is hij na rond 

de derde wacht met drie legioenen uit zijn kamp vertrokken 

te zijn bij dat deel aangekomen, dat nog niet de rivier over-

                                                                                                                                              
1 de + abl. omstreeks; de nachtwacht begon om 18.00 uur en ieder deel 

duurde 3 uren. Er waren 4 wakes. 
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nondum flumen transierat. Eos impeditos1 et inopinantes2 

adgressus magnam partem eorum concidit3; reliqui sese fugae 

mandarunt4 atque in proximas silvas abdiderunt5. Is pagus6 

appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in 

quattuor pagos divisa est. Hic pagus unus, cum domo exisset, 

patrum nostrorum memoria L. Cassium7 consulem 

interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. Ita sive casu 

sive consilio deorum immortalium quae pars civitatis 

Helvetiae insignem calamitatem8 populo Romano intulerat, ea 

princeps poenam persolvit9. Qua in re Caesar non solum 

publicas, sed etiam privatas iniurias ultus10 est, quod eius  

                                                           
1 impeditus  zwaarbepakt, niet klaar voor het gevecht 
2 inopinans  het niet verwachtend 
3 concidere 3  in de pan hakken 
4 se mandare  zich toevertrouwen 
5 abdere 3  verstoppen 
6 pagus   district, kanton 
7 consul van 107 v.Chr. gesneuveld in een slag bij Burdigala (Bordeaux) tegen de 
Tigurini.  
8 calamitas  ramp  
9 poenam persolvere 3  gestraft worden 
10 ulcisci, ultus  wreken 
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gestoken was. Hij viel hen aan, terwijl zij niet klaar voor het 

gevecht waren en het niet verwachtten en hij doodde een 

groot deel van hen; de rest sloeg op de vlucht en verstopte 

zich in de dichtstbijgelegen bossen. Dit district heette 

Tigurinus; want heel de Helvetische burgerij is in vier 

districten verdeeld. Dit ene kanton had, toen het van huis 

weggetrokken was ten tijde van onze vaderen Lucius Cassius 

de consul gedood en diens leger onder het juk1 gestuurd. Zo 

is hetzij door toeval hetzij door het besluit van de goden dat 

deel van de Helvetische burgerij, dat een opvallende 

nederlaag aan het Romeinse volk had toegebracht, als eerste 

gestraft. Hierbij heeft Caesar niet alleen onrechten aan de 

staat, maar ook particuliere gewroken, omdat de Tigurini de 

onderbevelhebber Lucius Piso, de grootvader  van zijn 

                                                           
1 ter belediging 
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soceri1 L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum2, Tigurini eodem 

proelio quo Cassium interfecerant. 

[13] Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut 

consequi3 posset, pontem in Arari faciendum curat4 atque ita 

exercitum traducit. Helvetii repentino5 eius adventu commoti 

cum id quod ipsi diebus XX aegerrime6 confecerant, ut 

flumen transirent, illum uno die fecisse intellegerent, legatos 

ad eum mittunt; cuius legationis Divico7 princeps fuit, qui 

bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare 

egit8: si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in 

eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos Caesar 

constituisset9 atque esse voluisset; sin1 bello persequi  

                                                           
1 socer, soceri   schoonvader 
2 legatus    commandant  (van een legioen) 
3 consequi   achtervolgen 
4 curare + 2 acc. (gerundivum)  laten 
5 repentinus   plotseling 
6 aegre adv.   met moeite 
7 Divico zou Cassius bij Aginnum (Agen) overvallen hebben. 
8 agere cum + abl   onderhandelen met 
9 constituere 3  besluiten 
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schoonvader Lucius Piso, in hetzelfde gevecht als Cassius 

gedood hadden. 

[13] Toen dit gevecht geleverd was, liet hij om de rest van de 

troepen van de Helvetii te kunnen achtervolgen, een brug in 

de Arar bouwen en zo zette hij zijn leger over. De Helvetii 

zijn door de plotselinge komst van hem hevig bewogen, 

omdat ze begrepen, dat hij dat, wat zijzelf met veel moeite  in 

20 dagen gedaan hadden om de rivier over te steken, in één 

dag gedaan had en daarom stuurden ze gezanten naar hem; 

en van dit gezantschap was Divico de eerste man, die in de 

oorlog met Cassius de leider van de Helvetii was geweest. Hij 

onderhandelde als volgt met Caesar: dat als het Romeinse 

volk vrede zou sluiten met de Helvetii, de Helvetii naar dat 

deel zouden gaan en daar zouden zijn, waar Caesar hen 

neergezet zou hebben en gewild het dat zij waren; dat echter, 

als hij zou volharden hen met oorlog te achtervolgen,

                                                                                                                                              
1 sin   maar als 
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perseveraret1, reminisceretur2 et veteris incommodi3 populi 

Romani et pristinae4 virtutis Helvetiorum. Quod5 improviso 

unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent suis 

auxilium ferre non possent, ne6 ob eam rem aut suae 

magnopere7 virtuti tribueret8 aut ipsos despiceret9. Se ita a 

patribus maioribusque suis didicisse10, ut magis virtute 

contenderent11 quam dolo aut insidiis niterentur12. Quare ne 

committeret13 ut is locus ubi constitissent14 ex calamitate  

                                                           
1 perseverare  volharden 
2 reminisci 3 + gen. zich herinneren; coni. ind. rede van bevel 
3 incommodum  nederlaag 
4 pristinus  oud 
5 quod   het feit dat 
6 ne + bevel indir. rede; zie ook hieronder  ‘Quare ne committeret.. 
7 magnopere  zeer 
8 tribuere 3  toekennen 
9 despicere 5  verachten 
10 discere 3  leren 
11 contendere 3  zijn best doen 
12 niti 3 + abl.  steunen op 
13 committere 3 ut + coni. het zover laten  komen 
14 consistere 3  halt houden, stelling betrekken 
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hij zich zowel de oude nederlaag van het Romeinse volk als 

ook de oude dapperheid van de Helvetii moest herinneren. 

Dat hij niet wat betreft het feit dat hij onverwacht één gouw 

had aangevallen, toen zij, die de rivier overgestoken waren, 

de hunnen geen hulp konden brengen, daarom óf dat zeer 

aan zijn deugd moest toeschrijven óf henzelf moest verachten. 

Dat zij het zo van hun vaderen en voorouders hadden 

geleerd, dat zij meer met dapperheid slag leverden dan dat ze 

op list of hinderlaag steunden. Dat Caesar het daarom niet 

zover moest laten komen, dat die plek, waar zij  stelling 
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populi Romani et internecione1 exercitus nomen caperet aut 

memoriam proderet. 

[14] His Caesar ita respondit: eo sibi minus dubitationis2 dari, 

quod eas res quas legati Helvetii commemorassent3 memoria 

teneret, atque eo4 gravius ferre5 quo minus merito6 populi 

Romani accidissent7; qui si alicuius iniuriae sibi conscius8 

fuisset, non fuisse difficile cavere; sed eo deceptum9, quod 

neque commissum10 a se intellegeret quare timeret neque sine  

                                                           
1 internecio   totale vernietiging 
2 dubitatio   twijfel; gen. part. 
3 commemorare   in herinnering brengen 
4 eo + comp. .. quo + comp. des te .., naarmate .. 
5 grave ferre   iets zwaar opvatten 
6 meritum    de schuld 
7 accidere 3+ dat.   overkomen 
8 sibi conscius + gen.   zich bewust van  
9 decipere 5   bedriegen, misleiden 
10 committere 3   begaan 
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hadden betrokken, aan een nederlaag van het Romeinse volk 

en de afslachting van het leger zijn naam zou ontlenen of  

herinnering daaraan zou overleveren. 

[14] Caesar antwoordde hun als volgt: dat hem daarom des te 

minder twijfel werd gegeven, omdat hij die zaken, die de 

Helvetische gezanten hadden vermeld, in zijn herinnering 

behield en dat hij het daarom des te zwaarder opvatte, naar 

mate ze minder door schuld van het Romeinse volk gebeurd 

waren; dat als het zich bewust was geweest van een onrecht, 

het niet moeilijk was geweest op te passen; dat het echter 

daarin misleid was, dat het noch begreep dat er door het volk 

iets begaan was, waarom het bang moest zijn noch meende,  
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causa timendum putaret. Quod si1 veteris contumeliae2 

oblivisci3 vellet, num etiam recentium4 iniuriarum, quod eo 

invito5 iter per provinciam per vim temptassent, quod 

Haeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas vexassent, 

memoriam deponere posse? Quod sua victoria tam 

insolenter6 gloriarentur7 quodque tam diu se impune8 iniurias 

tulisse9 admirarentur, eodem pertinere10. Consuesse11 enim 

deos immortales, quo gravius homines ex commutatione12  

                                                           
1 quod si   maar als 
2 contumelia  smaad 
3 olivisci, oblitus + gen vergeten 
4 recens   vers, uit recente tijd 
5 invitus   niet willend 
6 insolenter  brutaal, onbeschaamd 
7 gloriari + abl.  pochen op 
8 impune adv.  ongestraft 
9 ferre, tuli  begaan 
10 pertinere 2  betreffen, strekken  
11 consuevi  de gewoonte hebben 
12 commutatio  verandering 
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dat het zonder reden bang hoefde te zijn. Dat echter als hij al 

een oude smaad wilde vergeten, hij toch niet ook de 

herinnering aan recente onrechten, nl. dat zij tegen zijn zin 

een mars door zijn provincie  met geweld geprobeerd 

hadden, dat zij de Haedui, dat zij de Ambarri, dat zij de 

Allobroges geteisterd hadden, van zich af kon leggen. Dat het 

feit dat zij zo onbeschaamd pochten op hun overwinning en 

dat zij zich verbaasden, dat zij zo lang ongestraft onrechten 

hadden begaan, op hetzelfde neerkwamen. Dat immers de 

onsterfelijke goden gewoon waren, opdat de mensen des te 
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rerum doleant, quos1 pro scelere eorum ulcisci velint, his 

secundiores2 interdum3 res et diuturniorem4 impunitatem5 

concedere6. Cum ea ita sint, tamen, si obsides7 ab iis sibi 

dentur, uti ea quae polliceantur8 facturos intellegat, et si 

Haeduis de iniuriis quas ipsis sociisque eorum intulerint, item 

si Allobrogibus satis faciunt9, sese cum iis pacem esse 

facturum. Divico respondit: ita Helvetios a maioribus suis 

institutos10 esse uti obsides accipere, non dare, consuerint; 

eius rei populum Romanum esse testem11. Hoc responso dato 

discessit. 

                                                           
1 lees: his, quos 
2 secundus  gunstig 
3 interdum  soms 
4 diuturnus  langdurig 
5 impunitas  straffeloosheid 
6 concedere 3  toestaan 
7 obses, -sidis  gijzelaar 
8 polliceri   beloven 
9 satis facere   genoegdoening geven 
10 instituere 3  onderwijzen 
11 testis   getuige 
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zwaarder door verandering van situatie zouden lijden, die 

mensen, die zij voor hun hun misdaad wilden straffen, soms 

een gunstiger situatie en langduriger straffeloosheid toe te 

staan. Dat hoewel dit zo was, hij toch met hen vrede zou 

sluiten, als er gijzelaars door hen aan hem gegeven zouden 

worden, opdat hij begreep, dat zij dat zouden doen, wat zij 

beloofden en als zij aan de Haedui voor de onrechten, die zij 

hunzelf en hun bondgenoten hadden aangedaan en evenzo 

aan de Allobroges genoegdoening zouden geven. Divico 

antwoordde: dat de Helvetiërs zo door hun voorouders 

onderwezen waren, dat ze gewend waren gijzelaars te 

krijgen, niet te geven; dat het Romeinse volk hiervan getuige 

was. Toen hij dit antwoord gegeven had, ging hij weg.



71 
 

[15] Postero die castra ex eo loco movent1. Idem facit Caesar 

equitatumque omnem, ad numerum2 quattuor milium, quem 

ex omni provincia et Haeduis atque eorum sociis coactum3 

habebat, praemittit, qui4 videant quas in partes hostes iter 

faciant. Qui cupidius novissimum agmen5 insecuti6 alieno7 

loco cum equitatu Helvetiorum proelium committunt; et 

pauci de nostris cadunt. Quo proelio sublati8 Helvetii, quod 

quingentis equitibus tantam multitudinem equitum 

propulerant9, audacius subsistere10 non numquam et  

                                                           
1 movere castra 2   ‘t kamp opbreken, verder trekken 
2 ad numerum + gen.  ongeveer 
3 cogere, coegi, coactus  bijeenbrengen 
4 praemittere, qui + coni. fin. zond hij mensen vooruit om te/die moesten 
5 novissium agmen  achterhoede 
6 insequi, insecutus  op de voet volgen 
7 alienus    ongunstig 
8 tollere, sustuli, sublatus  bemoedigen 
9 propellere 3   voortdrijven, verdrijven 
10 subsistere 3   stand houden 



72 
 

[15] De volgende dag trokken zij van die plek verder. Caesar 

deed hetzelfde en zond heel de ruiterij, ongeveer 4000, die hij 

uit de hele provincie en van de Haedui en hun bondgenoten 

bij elkaar gebracht had, vooruit, om te zien, naar welke kant  

de vijand marcheerde. En zij volgden te hartstochtelijk de 

achterhoede op de voet en leverden op een ongunstige plek 

met de ruiterij der Helvetii strijd; en weinigen van de onzen 

zijn gesneuveld. Toen de Helvetii door deze strijd moed 

hadden gekregen, omdat zij met 500 ruiters zo’n grote 

menigte ruiters hadden verdreven, hielden ze soms 

vermeteler stand en begonnen zij met de achterhoede
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novissimo agmine proelio nostros lacessere1 coeperunt. 

Caesar suos a proelio continebat2, ac satis habebat3 in 

praesentia4 hostem rapinis, pabulationibus5 

populationibusque6 prohibere. Ita dies circiter XV iter 

fecerunt uti inter novissimum hostium agmen et nostrum 

primum non amplius quinis7 aut senis milibus passuum 

interesset. 

[16] Interim cotidie Caesar Haeduos frumentum, quod essent 

publice8 polliciti, flagitare9. Nam propter frigora10 [quod 

Gallia sub septentrionibus11, ut ante dictum est, posita est,]  

                                                           
1 lacessere 3 proelio verlokken tot de strijd 
2 continere 2 ab  weghouden van  
3 satis habere  voldoende vinden 
4 in praesentia  voor het moment 
5 pabulatio  het fourageren 
6 populatio  plundering 
7 quini, seni m.pl.  telkens 5, 6 
8 publice adv.  van staatswege 
9 flagitare + 2 acc. iets van iem. eisen; inf.historicus 
10 frigus, frigoris  koude 
11 septentriones pl. het noorden 
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de onzen tot de strijd uit te dagen. Caesar hield de zijnen weg 

van de strijd en vond het voldoende voor het moment de 

vijand af te houden van roof, fourageren en plundering. Ze 

hebben ongeveer zo 15 dagen opgetrokken, dat er tussen de 

achterhoede van de vijand en de onze eerst niet meer dan 

telkens 5 of 6 mijl was. 

[16] Intussen eiste Caesar dagelijks van de Haedui graan, 

omdat ze, zo zei hij, dat van staatswege hadden beloofd. 

Want vanwege de kou [omdat Gallia in het noorden gelegen 

is, zoals voorheen gezegd is]
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non modo frumenta in agris matura1 non erant, sed ne pabuli2 

quidem satis magna copia suppetebat3; eo autem frumento 

quod flumine Arari navibus subvexerat4 propterea5 uti minus 

poterat quod iter ab Arari Helvetii averterant6, a quibus 

discedere7 nolebat. Diem ex die ducere8 Haedui: conferri, 

comportari, adesse dicere. Ubi se diutius duci intellexit et 

diem instare9 quo die frumentum militibus metiri10 oporteret, 

convocatis eorum principibus, quorum magnam copiam in 

castris habebat, in his Diviciaco et Lisco, qui summo  

                                                           
1 maturus  rijp 
2 pabulum  groenvoer 
3 suppetere 3  voorhanden zijn 
4 subvehere 3  aanvoeren, stroomopwaarts vervoeren 
5 propterea  daarom 
6 avertere 3  afwenden 
7 discedere 3 ab + abl. weggaan van  
8 ducere 3  rekken 
9 instare    naderen 
10 metiri   afmeten, toedelen 
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was niet alleen het graan op de akkers niet rijp, maar was er 

zelfs niet een voldoende grote voorraad groenvoer 

voorhanden; maar dat graan, dat hij over de rivier de Arar 

met schepen had aangevoerd, kon hij hierom minder 

gebruiken, omdat de Helvetii, van wie hij niet wilde 

weggaan, hun weg van de Arar hadden afgewend. Dag na 

dag rekten de Haedui: ze zeiden dat het verzameld, 

bijeengebracht werd, dat het er aankwam. Zodra hij begrepen 

had, dat hij langer aan het lijntje gehouden werd en dat de 

dag aanstaande was, waarop aan de soldaten graan moest 

worden toegedeeld, heeft hij hun leiders bijeengeroepen, van 

wie hij een grote menigte in het kamp had, onder hen 

Diviciacus en Liscus, die het hoogste ambt bekleedde, 
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magistratui1 praeerat, quem vergobretum appellant Haedui, 

qui creatur2 annuus3 et vitae necisque4 in suos habet 

potestatem, graviter eos accusat, quod, cum neque emi neque 

ex agris sumi possit, tam necessario5 tempore, tam propinquis 

hostibus ab iis non sublevetur6, praesertim cum magna ex 

parte eorum precibus adductus bellum susceperit; multo 

etiam gravius quod sit destitutus7 queritur. 

[17] Tum demum Liscus oratione Caesaris adductus quod 

antea tacuerat proponit8: esse non nullos, quorum auctoritas 

apud plebem plurimum valeat9, qui privatim plus possint 

quam ipsi magistratus. Hos seditiosa10 atque improba  

                                                           
1 magistratus 4  ambt 
2 creare   kiezen 
3 annuus   jaarlijks 
4 nex, necis  dood, moord 
5 necessarius  dringend, dwingend 
6 sublevare  helpen 
7 destituere 3  bedriegen, in de steek laten 
8 proponere 3  voorstellen 
9 valere 2  vermogen, waard zijn 
10 seditiosus  opstandig 
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welke ambtenaar de Haedui vergebretus noemen, die jaarlijks 

gekozen wordt en de macht over leven en dood jegens de 

zijnen heeft, en hij heeft hen zwaar beschuldigd, omdat hij 

niet, hoewel het graan noch gekocht noch van de akkers 

gehaald kon worden, terwijl het moment zo dringend was en 

de vijanden zo dichtbij, door hen geholpen werd, te meer 

omdat hij de oorlog op zich had genomen, terwijl hij daartoe 

grotendeels door hun smeekbeden gebracht was; als nog 

erger klacht vond hij, dat hij bedrogen was. 

[17] Toen stelde Liscus, daartoe door de rede van Caesar 

gebracht, vóór wat hij voorheen verzwegen had: dat er 

sommigen waren, wier gezag bij het volk zeer veel invloed 

had, die in de privé sfeer meer konden dan de ambtenaren 

zelf. Dat zij met een opruiende en slechte taal de menigte
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oratione multitudinem deterrere1, ne frumentum conferant 

quod debeant: praestare2, si iam principatum3 Galliae 

obtinere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia4 

perferre, neque dubitare [debeant] quin5, si Helvetios 

superaverint Romani, una6 cum reliqua Gallia Haeduis 

libertatem sint erepturi. Ab isdem nostra consilia quaeque in 

castris gerantur hostibus enuntiari; hos a se coerceri7 non 

posse. Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari 

enuntiarit, intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, et 

ob eam causam quam diu potuerit tacuisse. 

[18] Caesar hac oratione Lisci Dumnorigem, Diviciaci fratrem, 

designari8 sentiebat, sed, quod pluribus praesentibus9 eas res  

                                                           
1 deterrere 2  er vanaf schrikken 
2 praestare  beter zijn 
3 principatus   de eerste plaats 
4 imperium  bevel 
5 non dubitare qui + coni. er niet aan twijfelen of 
6 una   tegelijk 
7 coercere 2  bedwingen 
8 designare  aanduiden 
9 praesens  aanwezig 
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ervan weerhielden het graan bijeen te brengen, dat zij 

moesten bijeenbrengen: dat het beter was, als ze al niet de 

hoogste positie van Gallië konden hebben, liever de bevelen 

van de Galliërs dan die van de Romeinen verlangen en dat ze 

er niet aan twijfelden of de Romeinen zouden tegelijk met de 

rest van Gallia aan de Haedui de vrijheid ontrukken, als de 

Romeinen de Helvetii overwonnen hadden. Dat door 

dezelfden onze plannen en wat in het kamp gedaan werd, aan 

de vijanden werd bericht; dat zij door hem niet konden 

worden bedwongen. Ja, dat hij zelfs begreep, omdat hij 

gedwongen de dringende kwestie aan Caesar bericht had, 

met hoeveel gevaar hij dit gedaan had en dat hij hierom zo 

lang mogelijk had gezwegen.. 

[18] Caesar zag in, dat door deze rede van Liscus Dumnorix, 

de broer van Diviciacus, aangeduid werd, maar hij ontbond,
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iactari1 nolebat, celeriter concilium dimittit2, Liscum retinet. 

Quaerit ex solo3 ea quae in conventu4 dixerat. Dicit liberius 

atque audacius. Eadem secreto5 ab aliis quaerit; reperit6 esse 

vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud 

plebem propter liberalitatem7 gratia8, cupidum rerum 

novarum. Complures annos portoria9 reliquaque omnia 

Haeduorum vectigalia10 parvo pretio redempta11 habere, 

propterea quod illo licente contra liceri12 audeat nemo. His 

rebus et suam rem familiarem13 auxisse et facultates1 ad  

                                                           
1 iactare   bekend maken 
2 dimittere  uiteen zenden, ontbinden 
3 quaerere 3 ex + abl. vragen aan 
4 conventus 4  bijeenkomst, landdag 
5 secreto   apart 
6 reperire  vinden 
7 liberalitas  vrijgevigheid 
8 gratia   invloed 
9 portorium  havengeld 
10 vectigal n.  belasting 
11 redimere 3 pachten; redempta habere vgl. in Nederlands: bv. gekocht 

hebben 
12 liceri   bieden 
13 res familiaris  familievermogen 
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omdat hij niet wilde, dat deze zaken bekend gemaakt werden 

in de aanwezigheid van meer, snel de vergadering en hij hield 

Liscus terug. Hij vroeg aan hem, toen hij alleen was naar dat 

wat hij  in de vergadering had gezegd. Hij sprak behoorlijk 

vrij en vermetel. Hetzelfde vroeg hij onder vier ogen aan 

anderen; hij kwam tot de conclusie, dat het waar was: dat 

Dumnorix zelf, een man van  grootste vermetelheid en grote 

invloed bij het volk wegens zijn vrijgevigheid, naar een 

revolutie verlangde. Dat hij verscheidene jaren de 

havengelden en al de overige belastingen van de Haedui voor 

een kleine prijs opgekocht had, hierom omdat niemand het 

waagde, wanneer hij bood, een tegenbod te doen. Dat hij 

hierdoor zowel zijn eigen familievermogen had vergroot als 

ook veel geldmiddelen had verworven om rijkelijk te 

schenken.

                                                                                                                                              
1 facultates pl.  geldmiddelen 
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largiendum1 magnas comparasse; magnum numerum 

equitatus suo sumptu2 semper alere et circum se habere, 

neque solum domi, sed etiam apud finitimas civitates largiter 

posse, atque huius potentiae causa matrem in Biturigibus 

homini illic nobilissimo ac potentissimo conlocasse3; ipsum ex 

Helvetiis uxorem habere, sororem ex matre et propinquas 

suas nuptum in alias civitates conlocasse. Favere4 et cupere 

Helvetiis propter eam adfinitatem5, odisse etiam suo nomine6 

Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius 

deminuta7 et Diviciacus frater in antiquum locum gratiae8 

atque honoris sit restitutus9. Si quid accidat10 Romanis, 

summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire; 

imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam de ea 
                                                           
1 largiri   rijkelijk schenken 
2 sumptus 4  kosten 
3 conlocare (nuptum) uithuwelijken 
4 favere + dat.  begunstigen 
5 adfinitas  verwantschap 
6 suo nomine  op persoonlijke titel 
7 deminuere 3  verminderen 
8 gratia   invloed 
9 restituere 3 in + acc. terugplaatsen in 
10 accidere 3 + dat. overkomen aan 
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dat hij een grote menigte aan ruiterij op eigen kosten altijd 

onderhield en rond zich had en dat hij niet alleen thuis, maar 

ook bij naburige burgerijen rijkelijk invloed had en hij om 

deze macht (te krijgen) zijn moeder in het gebied der 

Bituriges had uitgehuwd aan de aanzienlijkste en 

invloedrijkste man daar; dat hijzelf van de Helvetii zijn vrouw 

had en zijn zus van moederskant en (andere) verwante 

vrouwen van hem in andere burgerijen had uitgehuwd. Dat 

hij ook ernaar verlangde de Helvetii te begunstigen vanwege 

deze verwantschap en dat hij ook op persoonlijke titel Caesar 

en de Romeinen haatte, omdat door hun komst zijn macht 

verminderd was en zijn broer Diviciacus in zijn oude plaats 

van vriendschap en eer hersteld was. Dat als de Romeinen 

iets zou gebeuren, dat hij dan de grootste hoop zou krijgen 

om via de Helvetii het koningschap te verkrijgen; dat hij door 

de macht van het Romeinse volk niet alleen aan het 

koningschap, maar ook aan de 
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quam habeat gratia desperare1. Reperiebat etiam in 

quaerendo Caesar, quod2 proelium equestre adversum3 

paucis ante diebus esset factum, initium eius fugae factum a 

Dumnorige atque eius equitibus (nam equitatui, quem 

auxilio4 Caesari Haedui miserant, Dumnorix praeerat): eorum 

fuga reliquum esse equitatum perterritum. 

[19] Quibus rebus cognitis, cum ad has suspiciones5 

certissimae res accederent6, quod7 per fines Sequanorum 

Helvetios traduxisset, quod obsides inter eos dandos curasset, 

quod ea omnia non modo iniussu8 suo et civitatis sed etiam 

inscientibus9 ipsis fecisset, quod a magistratu Haeduorum 

accusaretur, satis esse causae arbitrabatur quare in eum aut  

                                                           
1 desperare de + abl. wanhopen aan 
2 quod   wat betreft het feit dat 
3 adversus  nadelig 
4 dat. finalis 
5 suspicio  vermoeden 
6 accedere 3 ad + acc. komen bij 
7 quod   het feit, dat 
8 iniussu + gen.   zonder het bevel van  
9 insciens  niet wetend 
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vriendschap, die hij had,wanhoopte. Hij kwam ook telkens tot 

de ontdekking bij zijn ondervragingen, dat wat betreft het feit 

dat er een paar dagen eerder een ruitergevecht met slechte 

afloop gehouden was, het begin van die vlucht bij Dumnorix 

en zijn ruiters had gelegen (want Dumnorix stond aan het 

hoofd van de ruiterij, die de Haedui Caesar te hulp hadden 

gezonden): dat door de vlucht van hen de rest van de ruiterij 

erg bang gemaakt was. 

[19] Toen hij dit vernomen had, toen bij deze vermoedens 

zeer zekere zaken kwamen, dat hij de Helvetii door het 

gebied van de Sequani geleid had, dat hij gijzelaars onderling 

had laten geven, dat hij dat alles niet alleen zonder Caesars 

bevel en die van de burgerij, maar zelfs zonder dat ze het zelf 

wisten, had gedaan, dat hij door de ambtenaar der Haedui 

beschuldigd werd, meende Caesar dat er genoeg reden was, 

waarom hij hem hetzij zelf moest straffen of de burgerij 
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ipse animadverteret1 aut civitatem animadvertere iuberet. His 

omnibus rebus unum repugnabat2, quod Diviciaci fratris 

summum in populum Romanum studium3, summam in se 

voluntatem4, egregiam fidem, iustitiam, temperantiam5 

cognoverat; nam ne eius supplicio Diviciaci animum 

offenderet6 verebatur. Itaque prius quam quicquam 

conaretur, Diviciacum ad se vocari iubet et, cotidianis7 

interpretibus8 remotis, per C. Valerium Troucillum, 

principem Galliae provinciae, familiarem suum, cui summam 

omnium rerum fidem habebat, cum eo conloquitur; simul 

commonefacit9 quae ipso praesente in concilio [Gallorum] de  

                                                           
1 animadvertere 3 in + acc. iemand straffen 
2 repugnare + dat.   zich verzetten tegen, spreken tegen 
3 studium   genegenheid 
4 voluntas   gezindheid 
5 temperantia   gematigdheid 
6 offendere 3   kwetsen 
7 cotidianus   dagelijks, gewoon 
8 interpres   tolk 
9 commonefacere 5  iem. herinneren, vermanen 
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moest bevelen dat te doen. Hiertegen sprak alleen het feit dat 

hij wist dat de genegenheid van zijn broer Diviciacus jegens 

het Romeinse volk en zijn gezindheid jegens hemzelf zeer 

groot was en dat zijn trouw, rechtvaardigheid en 

ingetogenheid uitmuntend waren; want hij was bang dat hij 

door diens straf het hart van Diviciacus zou kwetsen. Dus 

voordat hij iets probeerde, beval hij Diviciacus bij zich te 

roepen en nadat de gewone tolken verwijderd waren, sprak 

hij via C. Valerius Troucillus, een vorst van de provincie 

Gallia, een vriend van hemzelf, in wie hij in alle zaken het 

grootste vertrouwen had, met hem; tegelijk bracht hij in 

herinnering, wat in tegenwoordigheid van hemzelf in de 

vergadering [van de 
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Dumnorige sint dicta, et ostendit quae separatim1 quisque de 

eo apud se dixerit. Petit atque hortatur ut sine eius offensione 

animi vel ipse de eo causa cognita2 statuat3 vel civitatem 

statuere iubeat. 

[20] Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus 

obsecrare4 coepit ne quid gravius in fratrem statueret: scire se 

illa esse vera, nec quemquam ex eo plus quam se doloris 

capere, propterea quod, cum ipse gratia plurimum domi 

atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adulescentiam 

posset, per se crevisset, quibus5 opibus6 ac nervis7 non solum 

ad minuendam gratiam, sed paene ad perniciem8 suam  

                                                           
1 separatim   apart 
2 cognoscere 3, -novi, -nitus onderzoeken 
3 statuere 3   bevelen 
4 obsecrare   bezweren 
5 lees: crevisset opibus ac nervis quibus 
6 opes pl.   machtsmiddelen, middelen, invloed 
7 nervi pl.   macht 
8 pernicies   ondergang 
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Galliërs] over  Dumnorix gezegd was en hij zette uiteen, wat 

ieder apart over Dumnorix bij hem gezegd had. Diviciacus 

vroeg en spoorde aan, dat Caesar zonder diens gemoed te 

kwetsen hetzij zelf over hem na de zaak onderzocht te hebben 

een besluit zou nemen of de burgerij zou bevelen dat te doen. 

[20] Nadat Diviciacus met veel tranen Caesar omarmd had, 

begon hij hem te bezweren niets te zwaar tegen zijn broer te 

beslissen: dat hij wist, dat dat waar was en dat niemand 

daarvan verdrietiger dan hij werd, hierom omdat, toen hij zelf 

door vriendschap thuis en in de rest van Gallië zeer veel 

invloed had en toen  Dumnorix zeer weinig vermocht wegens 

zijn jeugdigheid, Dumnorix door toedoen van hemzelf 

gegroeid was, welke invloed en macht Dumnorix niet alleen 

gebruikte om zijn invloed te verminderen maar bijna om hem 

te gronde te richten.
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uteretur. Sese tamen et amore fraterno1 et existimatione2 vulgi 

commoveri. Quod si3 quid ei a Caesare gravius accidisset, 

cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem 

existimaturum non sua voluntate factum; qua ex re futurum4 

uti totius Galliae animi a se averterentur. Haec cum pluribus 

verbis flens a Caesare peteret, Caesar eius dextram prendit; 

consolatus5 rogat finem orandi faciat; tanti eius apud se 

gratiam esse ostendit uti et rei publicae iniuriam et suum 

dolorem eius voluntati ac precibus condonet6. Dumnorigem 

ad se vocat, fratrem adhibet7; quae in eo reprehendat8 

ostendit; quae ipse intellegat, quae civitas queratur proponit9; 

monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet10;  

                                                           
1 fraternus   broeder- 
2 existimatio  waardering 
3 quod si   maar als 
4 sc. esse; fit, ut + coni het gebeurt dat 
5 consolari  troosten 
6 condonare  kwijtschelden, vergeven, ongestraft laten 
7 adhibere 2  erbij halen 
8 reprehendere 3  laken 
9 proponere 3  voorleggen 
10 vitare   vermijden 



92 
 

Dat hij evenwel zowel door zijn broederliefde aangegrepen 

als ook door de waardering voor hem van het volk verontrust 

werd. Maar dat als hem door Caesar iets te zwaars zou zijn 

overkomen, niemand zou denken dat het niet met zijn 

instemming gedaan was, omdat hijzelf deze plaats van 

vriendschap bij Caesar had; dat het daardoor zou gebeuren, 

dat de gemoederen van heel Gallië zich van hem af zouden 

wenden. Toen hij dit met nog meer woorden onder gehuil 

vroeg, greep Caesar zijn rechterhand; troostend vroeg hij hem 

een einde aan zijn smeken te maken; hij liet zien dat zijn 

vriendschap bij hem zoveel waard was, dat hij zowel het 

onrecht aan de staat en zijn eigen verdriet ongestraft liet voor 

zijn wens en beden. Hij riep Dumnorix bij zich en haalde zijn 

broer erbij; hij liet zien, wat hij in hem laakte; hij legde hem 

voor wat hijzelf begreep en wat de klachten van de burgerij 

waren; hij waarschuwde, dat hij voortaan alle verdenkingen 

meed;
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praeterita1 se Diviciaco fratri condonare dicit. Dumnorigi 

custodes ponit, ut quae agat, quibuscum loquatur scire possit. 

[21] Eodem die ab exploratoribus certior factus hostes sub 

monte consedisse milia passuum ab ipsius castris octo, qualis 

esset natura montis et qualis in circuitu2 ascensus3 qui 

cognoscerent4 misit. Renuntiatum est facilem esse. De tertia 

vigilia T. Labienum, legatum pro5 praetore, cum duabus 

legionibus et iis ducibus qui iter cognoverant summum 

iugum6 montis ascendere iubet; quid sui consilii sit ostendit. 

Ipse de quarta vigilia eodem itinere quo hostes ierant ad eos 

contendit equitatumque omnem ante se mittit. P. Considius, 

qui rei militaris7 peritissimus8 habebatur9 et in exercitu L.  

                                                           
1 praeteritum   het voorbije 
2 circuitus 4  omtrek 
3 ascensus 4  beklimming 
4 cognoscere 3  onderzoeken 
5 pro + abl.  in de plaats van 
6 iugum   kam 
7 res militaris  krijgswezen 
8 peritus + gen.  ervaren in 
9 habere   beschouwen als 
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Hij zei dat hij wat voorbij was ongestraft liet voor zijn broer 

Diviciacus. Hij stelde bij Dumnorix wachten op om te kunnen 

weten, wat hij uitspookte en met wie hij sprak. 

[21] Op dezelfde dag toen hij door verspieders op de hoogte 

gesteld was, dat de vijanden zich acht mijl vanaf zijn eigen 

kamp aan de voet van een berg hadden neergelaten, stuurde 

hij gezanten om onderzoek te doen, hoe de natuur van de 

berg was en hoe rond de berg de beklimming was. Hij beval 

rond de derde wacht Titus Labienus, de legaat in de rang van 

praetor, met twee legioenen en die gidsen, die de weg 

kenden, naar de top van de kam van de berg omhoog te gaan; 

hij liet zien wat zijn plan was. Zelf haastte hij zich rond de 

vierde wacht naar hen over dezelfde weg als waarover de 

vijanden gegaan waren en hij stuurde heel zijn ruiterij voor 

zich uit. Publius Considius, die als meest ervarene in het 

krijgswezen werd beschouwd en in het leger van Lucius Sulla 
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Sullae et postea in M. Crassi fuerat, cum exploratoribus 

praemittitur1. 

[22] Prima luce, cum summus mons a [Lucio] Labieno 

teneretur, ipse ab hostium castris non longius mille et 

quingentis passibus abesset neque, ut postea ex captivis2 

comperit3, aut ipsius adventus aut Labieni cognitus esset, 

Considius equo admisso4 ad eum accurrit, dicit montem, 

quem a Labieno occupari voluerit, ab hostibus teneri: id se a 

Gallicis armis atque insignibus5 cognovisse. Caesar suas 

copias in proximum collem subducit6, aciem instruit. 

Labienus, ut erat ei praeceptum a Caesare ne proelium 

committeret, nisi ipsius copiae prope hostium castra visae  

                                                           
1 praemittere 3  vooruit sturen 
2 captivus  krijgsgevangene 
3 comperire  vernemen 
4 admittere 3  de vrije teugel laten; admissus – in galop 
5 insigne n.   herkenningsteken 
6 subducere 3  heimelijk wegbrengen 
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en later in dat van Marcus Crassus was geweest, werd met 

verspieders vooruitgesuurd. 

[22] Bij het ochtendgloren, toen de top van de berg door 

[Lucius] Labienus gehouden werd en hijzelf niet verder dan 

1500 passen verwijderd was van het kamp van de vijand en 

toen noch, zoals hij later van krijgsgevangenen heeft  

vernomen, hetzij zijn eigen komst hetzij die van Labienus 

vernomen was, snelde Considius met zijn paard in galop op 

hem af en zei, dat de berg, waarvan Caesar had gewild dat 

die door Labienus in bezit genomen werd, in handen van de 

vijanden was: dat hij dit had opgemaakt aan de hand van de 

Gallische wapens en emblemen. Caesar leidde zijn eigen 

troepen heimelijk weg naar de dichtstbijzijnde heuvel en stel 

een slaglinie op.  Zoals aan Labienus door Caesar 

voorgeschreven was om geen slag te leveren, tenzij de 

troepen van hemzelf dichtbij het kamp van de vijand gezien 
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essent, ut undique uno tempore in hostes impetus fieret, 

monte occupato nostros expectabat proelioque abstinebat1. 

Multo denique die2 per exploratores Caesar cognovit et 

montem a suis teneri et Helvetios castra movisse et 

Considium timore perterritum quod non vidisset pro3 viso 

sibi renuntiavisse. Eo die quo consuerat4 intervallo5 hostes 

sequitur et milia passuum tria ab eorum castris castra ponit. 

[23] Postridie6 eius diei, quod omnino biduum7 supererat, 

cum exercitui frumentum metiri8 oporteret, et quod a 

Bibracte9, oppido Haeduorum longe maximo et  

                                                           
1 abstinere 2 + abl. zich onthouden van  
2 multo die  laat op de dag 
3 pro + abl.  in de plaats van 
4 consuevisse  gewoon zijn te 
5 intervallum  afstand, tussenruimte 
6 postridie eius die de dag erna 
7 biduum  een periode van twee dagen 
8 metiri   uitdelen 
9 tegenwoordig Autun 
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waren, opdat van alle kanten op één moment op de vijanden 

een aanval werd gedaan, wachtte Labienus na de berg bezet 

te hebben de onzen af en onthield hij zich van de strijd.  

Tenslotte vernam Caesar laat op de dag via verspieders, dat 

én de berg in de handen van de zijnen was én dat de Helvetii 

hun kamp opgebroken hadden en dat Considius door angst 

hevig verschrikt dat, wat hij niet gezien had, als gezien aan 

hem had bericht. Op die dag volgde hij de vijand op de 

afstand, waarop hij gewoon was en plaatste zijn kamp drie 

mijl van dat van de vijand. 

[23] De dag erna, omdat er nog in totaal twee dagen 

resteerden, eer het graan aan het leger uitgedeel moest 

worden, en omdat hij niet meer dan 18 mijl verwijderd was 

van Bibrax, verreweg de grootste en rijkste vestingstad van  
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copiosissimo1, non amplius2 milibus passuum XVIII aberat, 

rei frumentariae3 prospiciendum4 existimavit; itaque iter ab 

Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit5. Ea res per 

fugitivos6 L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus 

nuntiatur. Helvetii, seu quod timore perterritos Romanos 

discedere a se existimarent, eo magis quod pridie 

superioribus7 locis occupatis proelium non commisissent, sive 

eo quod re frumentaria intercludi8 posse confiderent, 

commutato9 consilio atque itinere converso10 nostros a 

novissimo agmine insequi ac lacessere11 coeperunt. 

                                                           
1 copiosus   rijk  
2 amplius adv.   meer 
3 res frumentaria   de bevoorrading 
4 prospicere 5 + dat.  zorgen voor 
5 contendere 3   zich haasten 
6 fugitivus   vluchteling, overloper 
7 superior   hoger gelegen 
8 intercludere + abl.  afsluiten van 
9 commutare   veranderen 
10 convertere 3, -verti, -versus veranderen 
11 lacessere 3   uitdagen 
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de Haedui, meende hij dat er voor de graanbevoorrading 

gezorgd moest worden; dus wendde hij de tocht af van de 

Helvetii en haastte zich naar Bibrax te gaan. Dit werd via 

overlopers van Lucius Aemilius, de decurio van de Gallische 

ruiters, aan de vijanden bericht. Hetzij omdat de Helvetii 

meenden, dat de Romeinen door angst verschrikt zich van 

hen verwijderden, des te meer, omdat ze de dag daarvoor, 

ookal hadden ze hogere plekken ingenomen, geen strijd 

geleverd hadden, hetzij hierom omdat ze erop vertrouwden 

dat de Romeinen van de bevoorrading afgesneden konden 

worden, veranderden hun plan, bogen af en begonnen de 

onzen aan de 

kant van de 

achterhoede op 

de voet te 

volgen en uit te 

dagen.  

heuvel van Bibrax 
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 [24] Postquam id animum advertit1, copias suas Caesar in 

proximum collem subduxit equitatumque, qui sustineret2 

hostium impetum, misit. Ipse interim in colle medio 

triplicem3 aciem instruxit legionum quattuor veteranarum4; in 

summo iugo5 duas legiones quas in Gallia citeriore proxime6 

conscripserat7 et omnia auxilia conlocavit, ita ut supra se 

totum montem hominibus compleret8; impedimenta9 

sarcinasque10 in unum locum conferri et eum ab iis qui in 

superiore acie constiterant11 muniri12 iussit. Helvetii cum 

omnibus suis carris13 secuti impedimenta in unum locum  

                                                           
1 animum advertere + acc. iets opmerken 
2 sustinere   tegenhouden 
3 triplex   drievoudig 
4 veteranus  oudgediend, beproefd 
5 iugum   kam 
6 proxime  zeer onlangs 
7 conscribere 3  lichten 
8 complere 2  vullen 
9 impedimenta pl. bagage, legertros 
10 sarcinae  bagage 
11 consistere 3  post vatten 
12 munire  beschermen 
13 carrus   kar 
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[24] Nadat hij dit gemerkt had, leidde Caesar zijn troepen 

naar de dichtstbijzijnde heuvel en zond hij zijn ruiterij om de 

aanval van de vijand tegen te houden. Zelf stelde hij intussen 

op de heuvel een drievoudige slaglinie op van vier 

oudgediende legioenen. Boven op de kam plaatste hij twee 

legioenen, die hij heel onlangs in Gallia Citerior gelicht had, 

en alle hulptroepen, zo 

dat hij de hele berg boven 

zich met mensen vulde; 

de tros en bagage liet hij 

op één plek bijeenbrengen 

en hij liet die plek door 

hen, die plaats hadden 

genomen in de hoogste 

linie, beschermen. De 

Helvetii hebben, nadat ze 

gevolgd waren met al hun 

karren, de tros op 
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contulerunt; ipsi confertissima1 acie, reiecto nostro equitatu, 

phalange2 facta sub primam nostram aciem successerunt3. 

[25] Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu4 

remotis equis, ut aequato5 omnium periculo spem fugae 

tolleret6, cohortatus7 suos proelium commisit. Milites loco 

superiore pilis8 missis facile hostium phalangem 

perfregerunt9. Ea disiecta10 gladiis destrictis11 in eos impetum 

fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento12 quod 

pluribus eorum scutis13 uno ictu1 pilorum transfixis2 et  

                                                           
1 confertus  dicht, opeengedrongen 
2 phalanx  slaglinie 
3 succedere 3 sub + acc. naderen tot onder bij; oprukken tegen 
4 conspectus   gezicht 
5 aequare  gelijk maken 
6 tollere 3  uit de weg ruimen 
7 cohortari  aansporen 
8 pilum   pilum; werpspeer 
9 perfringere 3  doorbreken 
10 disicere 5  uiteenwerpen 
11 destrictus  getrokken 
12 impedimentum  belemmering; dat. finalis 
13 scutum  schild 
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één plek  bijeengebracht; zelf zijn ze in een zeer dichte 

slaglinie, na onze ruiterij teruggeslagen te hebben en een 

phalanx gemaakt te hebben, opgerukt tegen onze eerste linie. 

[25] Nadat Caesar eerst zijn eigen paard, daarna die van allen 

uit het zicht verwijderd had, opdat hij daarmee terwijl het 

gevaar voor allen gelijk gemaakt was, de hoop op vlucht 

wegnam, leverde hij slag na de zijnen aangespoord te hebben. 

Zijn soldaten hebben door hun speren van de hogere positie 

te werpen de phalanx van de vijanden makkelijk doorbroken. 

Toen die uiteengeworpen was, hebben ze met getrokken 

zwaard een aanval op hen gedaan. De Galliërs werden ten 

aanzien van het gevecht erg belemmerd door het feit dat zij 

noch in staat waren, wanneer meer schilden van hen door één 

treffer van de Romeinse speren doorboord waren  

                                                                                                                                              
1 ictus 4   treffer 
2 transfigere 3  doorboren 
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conligatis1, cum ferrum se inflexisset2, neque evellere neque 

sinistra3 impedita4 satis commode5 pugnare poterant, multi ut 

diu iactato bracchio6 praeoptarent7 scutum manu emittere et 

nudo corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi8 et pedem 

referre et, quod mons suberat9 circiter mille passuum spatio, 

eo10 se recipere coeperunt. Capto monte et succedentibus11 

nostris, Boi et Tulingi, qui hominum milibus circiter XV 

agmen hostium claudebant et novissimis praesidio12 erant, ex  

                                                           
1 conligare  samenbinden 
2 inflectere 3  buigen 
3 sc. manu 
4 impedire  belemmeren 
5 commode adv.  gemakkelijk 
6 brachium iactare de arm zwaaien 
7 praeoptare  liever willen 
8 defessus  vermoeid 
9 subesse  in de buurt zijn 
10 eo    daarheen 
11 succedeere 3  achterna zitten 
12 praesidium  bescherming, hulp; dat. finalis 
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en aaneengebonden waren, omdat het ijzer zich had 

omgebogen, die speren eruit te trekken noch voldoende 

gemakkelijk te vechten, omdat hun linkerhand belemmerd 

was, zodat velen na lang met hun arm heen en weer gezwaaid 

te hebben ervoor kozen hun schild uit de hand te gooien en 

met ongedekt lichaam te strijden. Uiteindelijk zijn zij, 

vermoeid door wonden, begonnen én achteruit te gaan én  

omdat er een berg op ongeveer een mijl afstand in de buurt 

was, zich daarheen terug te trekken. Nadat die berg 

ingenomen was en toen de 

onzen naderden, begonnen 

de Boi en Tulingi, die met 

ongeveer 15.000 man de 

achterhoede van de vijand 

sloten en de achtersten tot 

bescherming waren, 

een Romeinse pilum, werpspeer
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itinere nostros ab latere1 aperto adgressi circumvenire, et id 

conspicati2 Helvetii, qui in montem sese receperant, rursus 

instare3 et proelium redintegrare4 coeperunt. Romani 

conversa signa5 bipertito6 intulerunt7: prima et secunda acies, 

ut victis ac submotis8 resisteret, tertia, ut venientes sustineret. 

[26] Ita ancipiti9 proelio diu atque acriter pugnatum est. 

Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent, alteri 

se, ut coeperant, in montem receperunt, alteri ad 

impedimenta et carros suos se contulerunt. Nam hoc toto 

proelio, cum ab hora septima10 ad vesperum1 pugnatum sit, 

aversum hostem videre nemo potuit. Ad multam noctem  

                                                           
1 latus, lateris  zijde, flank 
2 conspicari  zien 
3 instare    aandringen 
4 redintegrare  hernieuwen 
5 signa convertere 3 rechtsomkeert maken, een front vormen 
6 bipertito  in twee delen 
7 signa inferre  aanvallen 
8 submovere 2  verdrijven 
9 anceps   onzeker 
10 circa 13.00 uur 



108 
 

op mars de onzen aan de onbedekte flank aanvallend te 

omsingelen en de Helvetii, die zich op de berg hadden 

teruggetrokken begonnen, toen ze dit vermoedden, weer aan 

te dringen en de strijd te hernieuwen. De Romeinen hebben in 

twee delen een front gevormd en aangevallen: de eerste en 

tweede linie om weerstand te bieden aan hen die overwonnen 

en verwijderd waren, de derde om de komenden tegen te 

houden. 

[26] Zo werd er met onzeker gevaar lang en hevig 

gestreden.Toen zij de aanvallen van de onzen niet langer 

konden tegenhouden, heeft het ene deel zich, zoals ze al 

begonnen waren, op de berg teruggetrokken, en heeft het 

andere deel zich naar hun tros en karren begeven. Want in dit 

hele gevecht heeft niemand, hoewel vanaf het zevende uur tot 

aan de avond gevochten is,  een vijand afgewend kunnen 

zien. Tot diep in de nacht is er ook bij de tros

                                                                                                                                              
1 vesper 2  avond 
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etiam ad impedimenta pugnatum est, propterea quod pro 

vallo carros obiecerunt1 et e loco superiore in nostros 

venientes tela coniciebant et non nulli inter carros rotasque2 

mataras3 ac tragulas4 subiciebant nostrosque vulnerabant. Diu 

cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti 

sunt5. Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. Ex eo 

proelio circiter6 hominum milia CXXX superfuerunt7 eaque 

tota nocte continenter8 ierunt [nullam partem noctis itinere 

intermisso9]; in fines Lingonum10 die quarto pervenerunt, 

cum et propter vulnera militum et propter sepulturam11  

                                                           
1 obicere 5  opwerpen 
2 rota   wiel 
3 matara   Gallische werpspies 
4 tragula   werpspeer met slingerriem 
5 potiri + abl.  zich meester maken van  
6 circiter   ongeveer 
7 superesse  nog in leven zijn 
8 continenter  zonder onderbreking 
9 intermittere 3  onderbreken 
10 Lingones, acc.pl. –as; Keltische stam in de Vogezen met gelijknamige hoofdstad 
(Langres). 
11 sepultura  begrafenis 
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gevochten, hierom omdat zij in de plaats van een wal karren 

in de weg geplaatst hadden en zij vanaf een hogere plaats op 

de onzen afkomend hun speren slingerden en sommigen 

tussen de karren en wielen door hun werpspiezen en 

wersperen wierpen en de onzen verwondden. Toen er lang 

gevochten was, hebben de onzen zich van de tros en de 

karren meester gemaakt. Daar is een dochter van Orgetorix en 

één van zijn zonen gevangen genomen. Dat gevecht hebben 

ongeveer 130.000 man overleefd en die hele nacht zijn ze 

zonder onderbreking op weg geweest [zonder dat één deel 

van de nacht overgeslagen was]; op de vierde dag bereikten 

zij het gebied der Lingones, omdat de onzen én vanwege de 

wonden van de soldaten én vanwege de begrafenis van de 
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occisorum1 nostri [triduum2 morati3] eos sequi non 

potuissent. Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit, ne 

eos frumento neve alia re iuvarent: qui si iuvissent, se eodem 

loco quo Helvetios habiturum4. Ipse triduo intermisso cum 

omnibus copiis eos sequi coepit. 

[27] Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de 

deditione5 ad eum miserunt. Qui cum eum in itinere 

convenissent6 seque ad pedes proiecissent7 suppliciterque8 

locuti flentes pacem petissent, atque eos in eo loco quo tum 

essent suum adventum expectare iussisset, paruerunt. Eo 

postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos qui ad eos 

perfugissent, poposcit. Dum ea conquiruntur9 et conferuntur,  

                                                           
1 occidere, occidi, occisus doden 
2 triduum  drie dagen 
3 morari   wachten, blijven 
4 habere   houden, beschouwen als 
5 deditio   overgave 
6 convenire  ontmoeten 
7 se proicere 5  zich op de grond werpen 
8 supplex  smekend 
9 conquirere 3  bijeenzoeken 
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gesneuvelden  [door oponthoud van drie dagen] hen niet 

hadden kunnen volgen. Caesar stuurde een brief en boden 

naar de Lingones om te voorkomen, dat zij hen met graan of 

met iets anders zouden helpen: dat hij, als ze dat wel gedaan 

zouden hebben, hen niet zo zou beschouwen als de Helvetii. 

Hijzelf begon na een onderbreking van drie dagen met al zijn 

troepen hen te volgen. 

[27] De Helvetii hebben, door gebrek aan alle zaken ertoe 

gebracht, gezanten inzake overgave naar hem gestuurd. En 

toen zij hem op mars tegengekomen waren en zij zich voor 

zijn voeten hadden neergeworpen en met smekende woorden 

zij wenend om vrede hadden gevraagd en toen hij bevolen 

had, dat zij op de plek, waar zij toen waren, zijn komst 

afwachtten, gehoorzaamden zij. Nadat Caesar daar 

aangekomen was, eiste hij gijzelaars, wapens en de slaven, die 

bij hen hun toevlucht hadden gezocht.  Terwijl dit bij elkaar 

gezocht en gebracht werd, verlieten
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[nocte intermissa] circiter hominum milia VI eius pagi1 qui 

Verbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne armis traditis 

supplicio2 adficerentur3, sive spe salutis inducti, quod in tanta 

multitudine dediticiorum4 suam fugam aut occultari aut 

omnino5 ignorari6 posse existimarent, prima nocte e castris 

Helvetiorum egressi ad Rhenum finesque Germanorum 

contenderunt. 

[28] Quod ubi Caesar resciit7, quorum per fines ierant his uti 

conquirerent et reducerent, si sibi purgati8 esse vellent, 

imperavit; reductos in hostium numero9 habuit; reliquos 

omnes obsidibus, armis, perfugis traditis in deditionem 

accepit. Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde  

                                                           
1 pagus   district, dorp 
2 supplicium  doodstraf 
3 adficere 5 + abl.  treffen met 
4 dediticius  onvoorwaardelijk overgegeven 
5 omnino  volstrekt 
6 ignorare  niet weten 
7 resciscere 3  te weten komen 
8 purgare  verontschuldigen, vrijspreken 
9 habere in numero + gen. beschouwen als 
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[na een nacht er tussen gelaten te hebben] ongeveer 6000 

mensen van dat district, dat Verbigenus genoemd wordt, 

hetzij door angst verschrikt, dat zij, als zij de wapens 

overhandigd hadden, de doodstraf zouden krijgen, hetzij 

daartoe gebracht door hoop op redding, omdat zij meenden, 

dat in een zo grote menigte mensen die zich 

onvoorwaardelijk hadden overgegeven, hun vlucht of 

verborgen of volstrekt niet opgemerkt kon worden, in het 

begin van de nacht het kamp van de Helvetii en haastten zich 

naar de Rijn en het gebied van de Germanen. 

[28] Zodra Caesar dit te weten was gekomen, beval hij 

degenen, door wier gebied zij gegaan waren, hen bijeen te 

zoeken en terug te brengen, als zij wilden, dat zij in zijn ogen 

vrijgesproken waren; hij beschouwde degenen, die 

teruggebracht waren, als vijanden; van al de anderen 

aanvaardde hij, als zij gijzelaars, wapens en de vluchtelingen 

hadden overhandigd, de overgave. Hij beval de Helvetii, 

Tulingi, Latobrigi naar hun gebied terug te keren
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erant profecti, reverti iussit, et, quod omnibus frugibus1 

amissis domi nihil erat quo famem tolerarent2, Allobrogibus 

imperavit ut iis frumenti copiam3 facerent; ipsos oppida 

vicosque, quos incenderant, restituere iussit. Id ea maxime 

ratione4 fecit, quod noluit eum locum unde Helvetii 

discesserant vacare5, ne propter bonitatem6 agrorum 

Germani, qui trans Rhenum incolunt, ex suis finibus in 

Helvetiorum fines transirent et finitimi7 Galliae provinciae 

Allobrogibusque essent. Boios petentibus Haeduis, quod 

egregia virtute erant cogniti8, ut in finibus suis conlocarent, 

concessit; quibus illi agros dederunt quosque postea in 

parem9 iuris libertatisque condicionem1 atque ipsi erant 

receperunt. 

                                                           
1 frux   veldvruchten, graan 
2 tolerare  verdragen, stillen 
3 copiam facere 5  de beschikking geven  
4 ratio   reden 
5 vacare   leeg zijn, onbevolkt zijn 
6 bonitas   de goede qualiteit 
7 finitimus + dat.  naburig aan 
8 cognitus  bekend, beproefd 
9 par .. atque ..  dezelfde .. als .. 
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vanwaar ze vertrokken waren en omdat er thuis niets was, 

omdat alle graan verloren was om daarmee de honger te 

stillen, beval hij de Allobrogen om hun de beschikking over 

graan te geven; hij beval hunzelf de steden en dorpen, die zij 

in brand gestoken hadden, te herstellen. Dit deed hij vooral 

hierom, omdat hij niet wilde, dat die plaats, waarvandaan de 

Helvetii vertrokken waren, onbewoond was, opdat niet 

vanwege de goede kwaliteit van het akkerland de Germanen, 

die aan de andere kant van de Rijn wonen, uit hun gebied 

naar dat van de Helvetii zouden oversteken en naburig aan 

de provincie Gallia en de Allobrogen zouden zijn. Toen de 

Haedui vroegen, dat zij de Boii, omdat zij bekend waren door 

hun uitmuntende moed, in hun gebied lieten wonen, stond hij 

dat toe; zij hebben aan hen akkerland gegeven en hen 

naderhand in dezelfde omstandigheid van recht en vrijheid 

als zijzelf waren toegelaten.

                                                                                                                                              
1 condicio  voorwaarde, situatie 
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[29] In castris Helvetiorum tabulae1 repertae sunt litteris 

Graecis confectae2 et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis 

nominatim3 ratio4 confecta erat, qui numerus domo exisset 

eorum qui arma ferre possent, et item separatim5, quot pueri, 

senes mulieresque. [Quarum omnium rerum] summa6 erat 

capitum Helvetiorum milium CCLXIII, Tulingorum milium 

XXXVI, Latobrigorum XIIII, Rauracorum XXIII, Boiorum 

XXXII; ex his qui arma ferre possent ad7 milia nonaginta duo. 

Summa omnium fuerunt ad milia CCCLXVIII. Eorum qui 

domum redierunt censu8 habito, ut Caesar imperaverat, 

repertus est numerus milium C et X. 

                                                           
1 tabulae pl.  geschrift, brief 
2 conficere 5  maken 
3 nominatim  naam voor naam 
4 rationem conficere 5 uitrekenen 
5 separatim  apart 
6 summa   het totaal 
7 ad + getal   ongeveer 
8 census   telling 
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[29] In het kamp van de Helvetii is een geschrift gevonden 

opgesteld in Griekse letters en dat is naar Caesar  gebracht en 

op dit geschrift is naam voor naam een berekening gemaakt, 

van wat voor aantal mannen van huis vertrokken was, dat 

wapens kon dragen en evenzo apart, hoeveel kinderen, oude 

mannen en vrouwen. [Van al deze zaken] was er een totaal 

van 263.000 hoofden der Helvetii, 36.000 van deTulingi, 

13.000 van de Latobrigi, 23.000 van de Rauraci, 32.000 van de 

Boii;  van dezen waren er 92.000, die wapens konden dragen. 

Het totaal van allen is ongeveer 368.000 geweest. Van hen die 

naar huis zijn teruggekeerd, is men na het houden van een 

telling, zoals Caesar bevolen had, gekomen op het aantal 

110.000. 
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Oorlog met Ariovistus en de 

Germanen 

caput 30-54 

 



120 
 

 

Caesar’s boogschutters richten op Ariovistus; tapijt van Tournay 1470
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[30] Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati1, 

principes civitatum, ad Caesarem gratulatum2 convenerunt: 

intellegere sese, tametsi3 pro veteribus Helvetiorum iniuriis 

populi Romani ab his poenas bello repetisset4, tamen eam rem 

non minus ex usu5 [terrae] Galliae quam populi Romani 

accidisse, propterea quod eo consilio florentissimis6 rebus 

domos suas Helvetii reliquissent uti toti Galliae bellum 

inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio7 ex 

magna copia deligerent quem ex omni Gallia 

oportunissimum8 ac fructuosissimum9 iudicassent, 

                                                           
1 legatus   gezant 
2 gratulari  feliciteren; sup.I om te .. 
3 tametsi   ookal 
4 repetere poenas schadevergoeding eisen 
5 ex usu + gen.  ten voordele van 
6 florere 2  bloeien 
7 domicilium  woonplaats; dat. finalis 
8 oportunus  geschikt 
9 fructuosus  vruchtbaar 
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[30] Na het beëindigen van de oorlog met de Helvetii 

kwamen gezanten van bijna heel Gallia, de eersten der 

burgerijen, samen bij Caesar om hem te feliciteren: dat zij 

begrepen, dat ookal had hij in ruil voor oude onrechten van 

de Helvetii aan het adres van het Romeinse volk hen gestraft 

door de oorlog, toch deze kwestie niet minder  tot nut van 

Gallië dan van het Romeinse volk had plaats gevonden, 

hierom omdat zij met dit plan, terwijl de zaken zeer 

floreerden, hun huizen hadden verlaten om heel Gallië de 

oorlog aan te doen en om zich de macht eigen te maken en 

om als woonplaats die plek uit te kiezen uit de enorme 

keuzemogelijkheid, welke zij van heel Gallië als meest 

geschikte en vruchtbare hadden geoordeeld,
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reliquasque civitates stipendiarias1 haberent. Petierunt uti sibi 

concilium totius Galliae in diem certam indicere2 idque 

Caesaris facere voluntate3 liceret: sese habere quasdam res 

quas ex communi consensu4 ab eo petere vellent. Ea re 

permissa diem concilio constituerunt et iure iurando5 ne quis 

enuntiaret6, nisi quibus7 communi8 consilio mandatum esset, 

inter se sanxerunt9. 

[31] Eo concilio dimisso, idem principes civitatum qui ante 

fuerant ad Caesarem reverterunt petieruntque uti sibi 

secreto10 in occulto de sua omniumque salute cum eo agere1 

liceret.  

                                                           
1 stipendarius  schatplichtig 
2 indicere 3  aankondigen 
3 voluntas  instemming 
4 consensus 4  instemming 
5 iusiurandum  eed 
6 enuntiare   naar buiten berichten 
7 = ei, quibus 
8 communis   gemeenschappelijk 
9 sancire   bekrachtigen 
10 secreto  onder vier ogen 
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en om de overige burgerijen als schatplichtig te hebben. Ze 

vroegen, dat het hun vrijstond een concilie van geheel Gallië 

op een bepaalde dag aan te kondigen en dit met de 

instemming van Caesar te doen: dat ze bepaalde zaken 

hadden, welke zij  met instemming van allen aan hem wilden 

vragen. Toen dit toegestaan was, hebben ze de dag voor het 

concilie vastgesteld en hebben ze het met een eed onderling 

bekrachtigd, dat niemand iets naar buiten zou brengen, tenzij 

aan wie het door gemeenschappelijk besluit opgedragen was. 

[31] Toen de vergadering ontbonden was, zijn dezelfde 

eersten der burgerijen, die voorheen bij Caesar waren 

geweest, naar hem teruggekeerd en vroegen ze hem, dat het 

hun vrijstond om onder vier ogen in het geheim over hun 

eigen heil en dat van allen met hem te onderhandelen

                                                                                                                                              
1 agere 3 cum + abl. de +abl. onderhandelen met .. over .. 
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Ea re impetrata1 sese omnes flentes Caesari ad pedes 

proiecerunt: non minus se id contendere2 et laborare3 ne ea 

quae dixissent enuntiarentur quam uti ea quae vellent 

impetrarent, propterea quod, si enuntiatum esset, summum 

in cruciatum4 se venturos viderent. Locutus est pro his 

Diviciacus Haeduus: Galliae totius factiones5 esse duas; 

harum alterius principatum6 tenere Haeduos, alterius 

Arvernos. Hi cum tantopere7 de potentatu8 inter se multos 

annos contenderent9, factum esse uti ab Arvernis Sequanisque  

                                                           
1 impetrare  gedaan krijgen 
2 contendere 3  streven naar 
3 laborare   hun  best doen 
4 cruciatus 4  kwelling 
5 factio   partij 
6 principatus 4  de eerste plaats 
7 tantopere   zozeer 
8 potentatus 4  macht, heerschappij 
9 contendere 3  vechten 
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Toen ze dit gedaan gekregen hadden, wierpen zij zich allen 

wenend Caesar voor de voeten: dat zij niet minder hiernaar 

zouden streven en hiervoor hun best zouden doen, dat niet 

dat wat zij gezegd hadden, naar buiten gebracht werd dan dat 

zij dat gedaan kregen, wat zij wilden, hierom omdat zij zagen 

dat ze  in de grootste kwelling zouden komen, als  het wel 

naar buiten gebracht zou zijn. Voor hen heeft de Haeduër 

Diviciacus gesproken: dat er van heel Gallië twee partijen 

waren; dat de Haedui het principaat hadden van de ene van 

deze partijen, van de andere de Averni. Dat, omdat zij 

gedurende vele jaren zo zeer om de macht onderling streden, 

het gebeurd was, dat door de Averni en de Sequani
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Germani mercede1 arcesserentur2. Horum primo circiter milia 

XV Rhenum transisse; postea quam3 agros et cultum4 et 

copias5 Gallorum homines feri6 ac barbari adamassent7, 

traductos plures; nunc esse in Gallia ad C et XX milium 

numerum. Cum his Haeduos eorumque clientes semel8 atque 

iterum armis contendisse9; magnam calamitatem10 pulsos 

accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem 

equitatum amisisse. Quibus proeliis calamitatibusque fractos, 

qui et sua virtute et populi Romani hospitio11 atque amicitia 

plurimum ante12 in Gallia potuissent, coactos13 esse Sequanis  

                                                           
1 merces   loon 
2 arcessere 3  ontbieden 
3 = postquam 
4 cultus 4  beschaving 
5 copiae   rijkdommen 
6 ferus   wild 
7 adamare   verliefd worden op 
8 semel atque iterum herhaaldelijk 
9 armis contendere 3 slaagsraken 
10 calamitas  nederlaag 
11 hospitium  gastvriendschap 
12 ante    eerder, voor die tijd 
13 cogo, coegi, coactus dwingen 
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de Germanen tegen betaling ontboden werden. Dat van hen 

ongeveer 15.000 de Rijn overgestoken waren; dat nadat de 

woeste en barbaarse lieden verliefd geworden waren op de 

akkers en beschaving en rijkdommen van de Galliërs, er meer 

overgeleid waren; dat er nu in Gallië ongeveer 120.000 waren. 

Dat de Haedui en hun  ondergeschikten herhaaldelijk met 

hen een gewapend conflict gehad hadden; dat zij verdreven 

waren en een grote nederlaag hadden opgelopen, dat ze hun 

hele adel, hun hele senaat, hun hele ruiterij kwijt waren. Dat 

zij gebroken door gevechten en nederlagen, zij die voorheen 

zowel door hun dapperheid als ook door hun diplomatieke 

betrekkingen en vriendschap met het Romeinse volk zeer veel 

invloed in Gallië gehad hadden, gedwongen waren
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obsides1 dare nobilissimos civitatis et iure iurando civitatem 

obstringere2 sese neque obsides repetituros3 neque auxilium a 

populo Romano imploraturos4 neque recusaturos5 quo minus 

perpetuo6 sub illorum dicione7 atque imperio essent. Unum se 

esse ex omni civitate Haeduorum qui adduci non potuerit ut 

iuraret aut liberos suos obsides daret. Ob eam rem se ex 

civitate profugisse et Romam ad senatum venisse auxilium 

postulatum8, quod solus neque iure iurando neque obsidibus 

teneretur. Sed peius victoribus Sequanis quam Haeduis victis 

accidisse9, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in  

                                                           
1 obses, obsidis  gijzelaar 
2 obstringere   verplichten 
3 repetere 3  terugvragen 
4 implorare  afsmeken 
5 non recusare , quominus + coni. niet weigeren, dat; quominus na negatie = ut + 

coni. 
6 perpetuo  eeuwig 
7 dicio   zeggenschap 
8 postulare  vragen; sup. I om te .. 
9 accidit 3 peius + dat. het loopt slechter af voor  
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de adellijksten der burgerij als gijzelaars aan de Sequani te 

geven en om door een eed de burgerij te veplichten dat zij  

noch de gijzelaars terug zouden vragen noch hulp aan het 

Romeinse volk zouden afsmeken noch zouden weigeren, dat 

zij voor altijd onder de zeggenschap en de macht van hen 

zouden zijn. Dat hij de enige was van  de hele burgerij der 

Haedui, die er niet toe kon worden gebracht die eed af te 

leggen of zijn kinderen als gijzelaars te geven. Dat hij daarom 

uit de burgerij weggevlucht was en dat hij naar Rome 

gekomen was om hulp te vragen, omdat hij als enige noch 

door een eed noch door gijzelaars daarvan weerhouden werd. 

Maar dat het slechter voor de zegevierende Sequani dan de 

overwonnen Haedui afgelopen was, hierom omdat 

Ariovistus, koning van de Germanen, zich in hun gebied had 
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eorum finibus consedisset1 tertiamque partem agri Sequani, 

qui esset optimus totius Galliae, occupavisset et nunc de 

altera parte tertia Sequanos decedere iuberet, propterea quod 

paucis mensibus2 ante Harudum3 milia hominum XXIIII ad 

eum venissent, quibus locus ac sedes pararentur. Futurum 

esse paucis annis4 uti omnes ex Galliae finibus pellerentur 

atque omnes Germani Rhenum transirent; neque enim 

conferendum5 esse Gallicum cum Germanorum agro neque 

hanc consuetudinem6 victus7 cum illa comparandam8. 

Ariovistum autem, ut semel9 Gallorum copias proelio vicerit,  

                                                           
1 considere 3  zich neerlaten 
2 mensis   maand 
3 Harudes, Charudes, een Germaans volk 
4 abl. temporis: binnen 
5 conferre  vergelijken 
6 consuetudo  gewoonte 
7 victus 4  levenswijze 
8 comparare  vergelijken 
9 semel   eenmaal 
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neergelaten en een derde deel van het land der Sequani, dat 

het beste is van heel Gallië, in bezit had genomen en nu de 

Sequani beval van nog een derde deel weg te gaan, hierom 

omdat een paar maanden eerder 23.000 Harudes bij hem 

gekomen waren,  zodat voor hen een gebied en verblijfplaats 

verworven moest worden. Dat het een kwestie van een paar 

maanden zou zijn, dat allen uit het gebied van Gallië 

verdreven zouden worden en dat alle Germanen de Rijn over 

zouden steken; dat noch immers het Gallische land met dat 

van de Germanen vergeleken kon worden noch de 

levensomstandigheden hier met die daar. Dat Ariovistus 

echter, zodra hij de troepen van de Galliërs in de strijd had 
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quod proelium factum sit ad Magetobrigam1, superbe et 

crudeliter imperare, obsides nobilissimi cuiusque liberos 

poscere et in eos omnia exempla2 cruciatusque edere3, si qua 

res non ad nutum4 aut ad voluntatem eius facta sit. Hominem 

esse barbarum, iracundum5, temerarium6: non posse eius 

imperia diutius sustineri7. Nisi quid in Caesare populoque 

Romano sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum quod 

Helvetii fecerint, ut domo emigrent8, aliud domicilium, alias 

sedes, remotas9 a Germanis, petant fortunamque, 

quaecumque accidat, experiantur10. Haec si enuntiata 

Ariovisto sint, non dubitare quin de omnibus obsidibus qui  

                                                           
1 Magetobriga: 63 v.Chr. was er een slag bij deze plaats tussen Gallische stammen, 
waarbij de Haedui afgeslacht werden doorde Averni en Sequani. 
2 exemplum  afschrikwekkend voorbeeld 
3 edere 3 in + acc.  voorstellen/uivaardigen tegen 
4 nutus 4   knik, wil, wens 
5 iracundus  toornig 
6 temerarius  roekeloos, onbezonnen 
7 sustinere   uithouden 
8 emigrare  weggaan 
9 remotus a + abl.  verwijderd van  
10 experiri  beproeven 
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overwonnen, welke strijd plaats gevonden had bij 

Magetobriga, hoogmoedig en wreed bewind voerde en dat hij 

van juist de adellijksten de kinderen als gijzelaars eiste en dat 

hij op hen alle afschrikwekkende voorbeelden en kwellingen 

toepaste, als iets niet naar zijn wil of naar zijn wens geschied 

was.  Dat de kerel barbaars, toornig, onbezonnen was: dat zijn 

bevelen niet langer verdragen konden worden. Dat tenzij er 

enige hulp in Caesar en het Romeinse volk was, door alle 

Galliërs hetzelfde gedaan moest worden als wat de Helvetii 

gedaan hadden, nl.weggaan van huis, een andere woonplaats, 

andere verblijfplaatsen, verwijderd van de Germanen, te 

zoeken en het lot, welke ook hun zou overkomen, te 

beproeven. Dat als dit aan Ariovistus bericht was, hij er niet 

aan twijfelde, of hij zou de zwaarste straf voltrekken aan alle 

gijzelaars,
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apud eum sint gravissimum supplicium sumat1. Caesarem vel 

auctoritate sua atque exercitus vel recenti victoria vel nomine 

populi Romani deterrere2 posse ne maior multitudo 

Germanorum Rhenum traducatur, Galliamque omnem ab 

Ariovisti iniuria posse defendere3. 

[32] Hac oratione ab Diviciaco habita omnes qui aderant 

magno fletu4 auxilium a Caesare petere coeperunt. 

Animadvertit5 Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum 

rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso6 

terram intueri7. Eius rei quae causa esset miratus8 ex ipsis 

quaesiit9. Nihil Sequani respondere1, sed in eadem tristitia 

taciti permanere. Cum ab his saepius quaereret neque ullam  

                                                           
1 supplicium sumere de + abl. de doodstraf voltrekken aan 
2 deterrere ne + coni.  door angst voorkomen, dat 
3 defendere a + abl.  verdedigen tegen 
4 fletus 4    geween 
5 animadvertere 3  bemerken 
6 demittere 3   laten zakken 
7 intueri    kijken naar 
8 mirari    zich afvragen 
9 quaerere 3, quaesii 
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die bij hem waren. Dat Caesar hem hetzij door het gezag van 

hemzelf en zijn leger of door zijn recente overwinning of door 

de naam van het Romeinse volk ervan kon afschrikken, dat 

een grotere menigte Germanen de Rijn overgezet werd en dat 

hij heel Gallië tegen het onrecht van Ariovistus kon 

verdedigen. 

[32] Toen  Diviciacus deze rede gehouden had, begonnen 

allen, die aanwezig waren met groot geween Caesar om hulp 

te vragen. Caesar merkte, dat als enigen van allen de Sequani 

niets daarvan deden, wat de rest wel deed, maar dat zij triest 

met het hoofd naar beneden naar de grond keken. Verbaasd 

om wat de reden hiervan was, vroeg hij het aan henzelf. De 

Sequani gaven geen antwoord, maar bleven even bedroefd in 

stilzwijgen. Toen hij hun vaker vroeg en hij hen 

                                                                                                                                              
1 inf.historicus 
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omnino vocem exprimere1 posset, idem Diviacus Haeduus 

respondit: hoc2 esse miseriorem et graviorem fortunam 

Sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto3 

quidem queri neque auxilium implorare auderent absentisque 

Ariovisti crudelitatem4, velut si coram5 adesset, horrerent6, 

propterea quod reliquis tamen fugae facultas7 daretur, 

Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, 

quorum oppida omnia in potestate eius essent, omnes 

cruciatus essent perferendi8. 

[33] His rebus cognitis Caesar Gallorum animos verbis 

confirmavit9 pollicitusque10 est sibi eam rem curae1 futuram;  

                                                           
1 exprimere   uitdrukken, dwingen tot 
2 abl.s.n. 
3 occultum  het verborgene 
4 crudelitas  wreedheid 
5 coram   voor hun ogen 
6 horrere  huiveren voor 
7 facultas  gelegenheid 
8 perferre  tot het einde verdragen 
9 confirmare  versterken, bemoedigen 
10 polliceri  beloven 
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absoluut  tot geen woord kon dwingen, antwoordde dezelfde 

Haeduër Diviciacus: dat het lot van de Sequani des te 

ellendiger en zwaarder was dan dat van de rest, omdat zij als 

enigen zelfs niet in het geheim durfden te klagen en geen 

hulp durfden af te smeken en ook als Ariovistus afwezig was, 

bang waren voor de wreedheid van hem, als was hij 

aanwezig, hierom omdat de rest evenwel de gelegenheid tot 

vlucht gegeven werd, door de Sequani echter, die Ariovistus 

binnen hun gebied hadden opgenomen, van wie alle 

vestingsteden in zijn macht waren, alle kwellingen verdragen 

moesten worden. 

[33] Toen Caesar dit vernomen had, bemoedigde hij de 

gemoederen der Galliërs met woorden en hij beloofde, dat 

deze kwestie hem ter harte zou gaan;

                                                                                                                                              
1 cura   zorg; dat. finalis 
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magnam se habere spem et beneficio1 suo et auctoritate 

adductum Ariovistum finem iniuriis facturum. Hac oratione 

habita, concilium dimisit. Et secundum2 ea multae res eum 

hortabantur quare sibi eam rem cogitandam et suscipiendam3 

putaret, in primis4 quod Haeduos, fratres consanguineosque5 

saepe numero6 a senatu appellatos, in servitute7 atque [in] 

dicione videbat Germanorum teneri eorumque obsides esse 

apud Ariovistum ac Sequanos intellegebat; quod in tanto 

imperio populi Romani turpissimum sibi et rei publicae esse 

arbitrabatur. Paulatim8 autem Germanos consuescere9 

Rhenum transire et in Galliam magnam eorum multitudinem 

venire populo Romano periculosum10 videbat, neque sibi  

                                                           
1 beneficium  weldaad 
2 secundum + acc. meteen na 
3 suscipere 5  op zich nemen 
4 in primis  vooral 
5 consanguineus  bloedverwant 
6 saepe numero  vaak 
7 servitus, -tutis  slavernij 
8 paulatim  geleidelijk 
9 consuescere 3  gewoon raken 
10 periculosus  gevaarlijk 



140 
 

dat hij grote hoop had, dat door zowel zijn weldaad als ook 

gezag daartoe gebracht, Ariovistus een eind aan de onrechten 

zou maken. Na het houden van deze rede, liet hij de 

vergadering uiteengaan. En meteen hierna spoorden vele 

zaken hem aan, waarom hij moest menen dat deze kwestie 

door hem overdacht moest worden en dat hij die zaak op zich 

moest  nemen, vooral omdat hij zag, dat de Haedui, zeer vaak 

door de senaat broeders en bloedverwanten genoemd, in 

slavernij en in de zeggenschap van de Germanen gehouden 

werden en omdat hij begreep dat er van hen gijzelaars bij 

Ariovistus en de Sequani waren; en hij meende dat dat in het 

zo grote rijk van het Romeinse volk voor hem en de staat 

uiterst schandelijk was. Hij zag echter, dat het voor het 

Romeinse volk gevaarlijk was, dat geleidelijk de Germanen 

zich eraan wenden de Rijn over te steken en dat een grote 

menigte van hen Gallië binnenkwam en niet meende hij, dat 
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homines feros ac barbaros temperaturos1 existimabat quin, 

cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri 

Teutonique fecissent, in provinciam exirent atque inde in 

Italiam contenderent [, praesertim cum Sequanos a provincia 

nostra Rhodanus divideret]; quibus rebus quam2 maturrime3 

occurrendum4 putabat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi 

spiritus5, tantam arrogantiam6 sumpserat, ut ferendus7 non 

videretur. 

[34] Quam ob8 rem placuit ei ut ad Ariovistum legatos 

mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium9 

utrisque conloquio10 deligeret1: velle sese de re publica et  

                                                           
1 sibi temperare quin + coni. zich ervan onthouden te  
2 quam + superlativus   zo .. mogelijk 
3 maturus   vroegtijdig, voortijdig 
4 ocurrere + dat.   tegemoet rennen aan 
5 spiritus    air 
6 arrogantia   aanmatiging 
7 ferre    verdragen 
8 ob + acc.   wegens 
9 medius    middelst, in het midden 
10 conloquium   gesprek 
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wilde en en barbaarse mensen zich  ervan zouden onthouden 

om, wanneer zij heel Gallië in bezit genomen hadden, weg te 

trekken naar zijn provincie, zoals voorheen de Cimbri en 

Teutoni hadden gedaan en om vandaar zich naar Italië te 

haasten [,omdat de Rhône de Sequani van onze provincie 

scheidde]; en hij meende dat deze dingen zo snel mogelijk  

een halt toegeroepen moest worden. Zelf echter had 

Ariovistus zich zoveel air en zo grote aanmatiging 

aangemeten, dat hij niet te verdragen scheen. 

[34] Hierom besloot hij naar Ariovistus gezanten te sturen, die 

van hem moesten eisen om een plek in het midden voor 

beiden voor een gesprek uit te kiezen: dat hij met hem over

                                                                                                                                              
1 deligere 3   uitkiezen 
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summis utriusque rebus1 cum eo agere. Ei legationi 

Ariovistus respondit: si quid2 ipsi a Caesare opus3 esset, sese 

ad eum venturum fuisse; si quid ille de se velit, illum ad se 

venire oportere. Praeterea4 se neque sine exercitu in eas partes 

Galliae venire audere quas Caesar possideret, neque 

exercitum sine magno commeatu5 atque molimento6 in unum 

locum contrahere posse. Sibi autem mirum7 videri quid in sua 

Gallia, quam bello vicisset, aut Caesari aut omnino8 populo 

Romano negotii esset. 

[35] His responsis ad Caesarem relatis9, iterum10 ad eum 

Caesar legatos cum his mandatis1 mittit: quoniam2 tanto suo  

                                                           
1 summa res    hoofdzaak 
2 = aliquid 
3 mihi alquid opus est  ik heb iets nodig 
4 praeterea   bovendien 
5 commeatus 4   proviand 
6 molimentum   inspanning 
7 mirus    wonderbaarlijk 
8 omnino   geheel en al, om kort te gaan 
9 referre    rapporteren 
10 iterum   opnieuw 



144 
 

de hoofdzaken van ieder van hen beiden wilde spreken. 

Ariovistus antwoordde aan dit gezantschap: dat als hijzelf iets 

van Caesar nodig had, hij naar hem toe zou komen; dat als 

Caesar iets van hem wilde, hij maar naar hem moest komen. 

Dat hij bovendien noch zonder leger naar die delen van Gallië 

durfde te komen, die Caesar in bezit had noch zijn leger 

zonder veel proviand en grote inspanning op één plaats kon 

samenbrengen. Dat het hem echter vreemd scheen, wat in zijn 

Gallië, dat hij in oorlog overwonnen had, of Caesar of 

überhaupt het Romeinse volk te zoeken had. 

[35]  Toen dit antwoord aan Caesar gerapporteerd was, zond 

hij weer gezanten naar hem met de volgende opdrachten:  dat 

aangezien hij zo’n grote weldaad van Caesar zelf en 

                                                                                                                                              
1 mandatum  opdracht 
2 quoniam  aangezien 
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populique Romani beneficio adfectus, cum in consulatu suo 

rex atque amicus a senatu appellatus esset, hanc sibi 

populoque Romano gratiam referret1 ut in conloquium venire 

invitatus2 gravaretur3 neque de communi4 re dicendum sibi et 

cognoscendum putaret, haec esse quae ab eo postularet: 

primum ne quam5 multitudinem hominum amplius6 trans 

Rhenum in Galliam traduceret; deinde obsides quos haberet 

ab Haeduis redderet Sequanisque permitteret ut quos illi 

haberent voluntate eius reddere illis liceret; neve Haeduos 

iniuria lacesseret7 neve his sociisque eorum bellum inferret. Si 

[id] ita fecisset, sibi populoque Romano perpetuam8 gratiam 

atque amicitiam cum eo futuram; si non impetraret9, sese, 

quoniam M. Messala, M. Pisone consulibus senatus censuisset  

                                                           
1 coni. van  bevel in de indirecte rede 
2 invitare  uitnodigen 
3 gravari   bezwaar maken, weigeren 
4 communis  gemeenschappelijk 
5 = aliquam 
6 amplius  meer 
7 lacessere 3  uitdagen 
8 perpetuus  eeuwig 
9 impetrare  gedaan krijgen 
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het Romeinse volk genoten had, aangezien hij tijdens zijn 

consulaat koning en vriend door de senaat genoemd was, aan 

Caesar zelf en het Romeinse volk zo zijn dank betuigde, dat 

hij weigerde ondanks uitnodiging met hem in gesprek te 

komen en niet vond dat hij over een gemeenschappelijke zaak 

hoefde te spreken en daarover op de hoogte gesteld hoefde te 

worden, het de volgende dingen waren, die hij eiste: dat hij 

op de eerste plaats geen mensenmenigte meer over de Rijn 

naar Gallië moest verzetten; dat hij ten tweede, de gijzelaars, 

die hij had van de Haedui, terug moest geven en de Sequani 

moest toestaan, dat het hun vrijstond de gijzelaars, die zij 

hadden, met zijn instemming terug te gevenaan hen; dat hij 

noch de Haedui met onrecht moest uitdagen noch hun en de 

bondgenoten van hen de oorlog moest aandoen. Dat als hij 

dat zo gedaan had, Caesar en het Romeinse volk eeuwig dank 

aan en vriendschap zouden hebben met hem; dat als Caesar 

dat niet gedaan kreeg, hij, aangezien de senaat onder het 

consulaat van Marcus Messala en Marcus Piso had besloten, 
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uti quicumque Galliam provinciam obtineret1, quod2 

commodo rei publicae facere posset, Haeduos ceterosque 

amicos populi Romani defenderet, se Haeduorum iniurias 

non neglecturum3. 

[36] Ad haec Ariovistus respondit: ius esse belli ut qui 

vicissent iis quos vicissent quem ad modum vellent 

imperarent. Item populum Romanum victis non ad alterius 

praescriptum4, sed ad suum arbitrium5 imperare consuesse6. 

Si ipse populo Romano non praescriberet7 quem ad modum 

suo iure uteretur, non oportere se a populo Romano in suo 

iure impediri8. Haeduos sibi, quoniam belli fortunam 

temptassent et armis congressi9 ac superati essent,  

                                                           
1 obtinere 2  bezitten 
2 quod + coni.  als dit, conditioneel 
3 neclegere 3  veronachtzamen 
4 praescriptum  voorschrift 
5 arbitrium  beslissing 
6 consuevisse van consuescere 3 zich gewennen; perf. gewoon zijn 
7 praescribere   voorschrijven 
8 impedire  belemmeren 
9 congredi, -gressus slaagsraken 
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dat wie ook maar de provincie Gallië bezat, de Haedui en de 

overige vrienden van het Romeinse volk zou verdedigen, als 

hij dit tot voordeel van de staat kon doen, hij de onrechten 

aan het adres van de Haedui niet zou veronachtzamen. 

[36] Hierop antwoordde Ariovistus: dat het oorlogsrecht was, 

dat zij, die gewonnen hadden, naar believen bevelen 

uitdeelden aan hen, die zij overwonnen hadden. Dat evenzo 

het Romeinse volk gewoon was aan de overwonnenen niet op 

andermans voorschrift bevelen te geven maar naar eigen 

goeddunken. Dat als hijzelf het Romeinse volk niet 

voorschreef, hoe het zijn recht moest gebruiken, dat het niet 

behoorde dat hij door het Romeinse volk in zijn recht 

belemmerd werd. Dat de Haedui aan hem belastingplichtig 

geworden waren, omdat  zij het oorlogslot beproefd hadden 

en met hem slaags geraakt waren en overwonnen waren.
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stipendiarios1 esse factos. Magnam Caesarem iniuriam facere, 

qui suo adventu vectigalia2 sibi deteriora3 faceret. Haeduis se 

obsides redditurum non esse neque his neque eorum sociis 

iniuria4 bellum inlaturum, si in eo manerent quod 

convenisset5 stipendiumque6 quotannis7 penderent8; si id non 

fecissent, longe iis fraternum nomen9 populi Romani 

afuturum. Quod10 sibi Caesar denuntiaret11 se Haeduorum 

iniurias non neglecturum, neminem secum sine sua pernicie12 

contendisse. Cum vellet, congrederetur13: intellecturum quid  

                                                           
1 stipendiarius  schatplichtig 
2 vectigal n.  belasting 
3 deterior  minder 
4 iniuria   onrecht 
5 convenit  er wordt afgesproken, men komt overeen 
6 stipendium  belasting 
7 quotannis  jaarlijks 
8 pendere 3  betalen 
9 nomen fraternum de titel ‘broer’ 
10 quod   wat betreft het feit dat 
11 denuntiare  verklaren 
12 pernicies  ondergang 
13 coni. indir. van bevel 



150 
 

Dat Caesar een groot onrecht beging, omdat hij door zijn 

komst voor hem de belastinginkomsten deed afnemen. Dat hij 

niet aan de Haedui de gijzelaars zou terug geven, noch hun 

noch hun bondgenoten ten onrechte de oorlog zou aandoen, 

als zij zich zouden houden aan dat wat afgesproken was en 

jaarlijks hun belasting zouden betalen; dat als ze dat niet 

zouden hebben gedaan, dat dan de titel ‘broeders van het 

Romeinse’ volk voor hen ver weg zou zijn.  Dat wat betreft 

het feit, dat Caesar hem berichtte, dat hij de onrechten aan  de 

Haedui niet zouveronachtzamen, niemand met hem zonder 

zijn eigen ondergang slaags geraakt was. Dat hij maar, 

wanneer hij dat wilde, de strijd moest aangaan: dat hij dan 

zou begrijpen, wat de onoverwinnelijke Germanen, die 



151 
 

invicti1 Germani, exercitatissimi in2 armis, qui inter annos 

XIIII tectum non subissent3, virtute possent. 

[37] Haec eodem tempore Caesari mandata4 referebantur5 et 

legati ab Haeduis et a Treveris veniebant: Haedui questum6 

quod Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines 

eorum popularentur7: sese ne obsidibus quidem datis pacem 

Ariovisti redimere8 potuisse; Treveri autem, pagos9 centum 

Sueborum ad ripas Rheni consedisse10, qui Rhemum transire 

conarentur; his praeesse11 Nasuam et Cimberium fratres. 

Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum12  

                                                           
1 invictus  onoverwinnelijk 
2 exercitatus  geoefend 
3 subire    binnengaan 
4 mandatum  opdracht 
5 referre   rapporteren 
6 queri, questus  klasgen; hier.sup.I om te 
7 populari  plunderen 
8 redimere 3  verkrijgen, opkopen 
9 pagus   gouw, dorp 
10 considere, -sedi zich vestigen 
11 praeesse + dat.  aan het hoofd staan van  
12 maturare  zich haasten 
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bijzonder geoefend in de wapenen waren, die in 14 jaren geen 

huizen binnen waren geweest, met dapperheid vermochten. 

[37] Op hetzelfde ogenblik werden deze opdrachten aan 

Caesar gerapporteerd en kwamen de gezanten van de Haedui 

en de Treveri: de Haedui om te klagen, dat de Harudes, die 

onlangs naar Gallië overgezet waren, hun gebied plunderden: 

dat zij zelfs niet na het geven van gijzelaars vrede van 

Ariovistus hadden kunnen opkopen; de Treveri echter, dat 

degenen, die probeerden de Rijn over te steken, zich in 100 

gouwen van de Suebi bij de oevers van de Rijn hadden 

neergelaten; dat aan het hoofd van hen de broers Nasua en 

Cimberius stonden. Omdat Caesar door deze zaken hevig 

geschokt was, meende hij, dat hij zich moest haasten
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sibi existimavit, ne, si nova manus Sueborum cum veteribus 

copiis Ariovisti sese coniunxisset1, minus facile resisti2 posset. 

Itaque re frumentaria3 quam celerrime potuit comparata4 

magnis itineribus ad Ariovistum contendit5. 

[38] Cum tridui6 viam processisset7, nuntiatum est ei 

Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum 

Vesontionem8, quod est oppidum maximum Sequanorum, 

contendere [triduique viam a suis finibus processisse]. Id ne 

accideret, magnopere9 sibi praecavendum10 Caesar 

existimabat. Namque omnium rerum quae ad bellum usui11  

                                                           
1 coniungere 3  verbinden 
2 resistere   weerstand bieden 
3 res frumentaria de graanvoorziening 
4 comparare  organiseren 
5 contendere 3  zich haasten 
6 triduum  periode van drie dagen 
7 procedere 3  verdergaan, afleggen 
8 Vesontio  Besançon 
9 magnopere   zeer 
10 praecavere 2, ne + coni. voorzorgsmaatregelen treffen, dat niet 
11 usui esse  nuttig zijn; usui – dat. finalis 
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opdat niet, als een nieuwe schare van de Suebi zich met de 

oude troepen van Ariovistus verbonden had, minder 

gemakkelijk weerstand geboden kon worden. Dus na zo snel 

mogelijk graan verworven te hebben haastte hij zich met 

grote dagmarsen naar Ariovistus. 

[38]Toen hij een tocht van drie dagen verder gegaan was, is 

hem bericht, dat Ariovistus met al zijn troepen zich repte om 

Vesontio, hetgeen de grootste vestingstad der Sequani is, in te 

nemen [en dat hij een tocht van drie dagen van zijn gebied 

voortgegaan was]. Caesar meende dat hij in het bijzonder 

voorzorgsmaatregelen moest treffen om dit te voorkomen.  

Want van alle zaken, die nuttig waren voor de oorlog,
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erant summa erat in eo oppido facultas1, idque natura loci sic 

muniebatur2 ut magnam ad ducendum bellum daret 

facultatem3, propterea quod flumen Dubis4 ut circino5 

circumductum paene totum oppidum cingit6, reliquum 

spatium, quod est non amplius pedum MDC7, qua8 flumen 

intermittit9, mons continet10 magna altitudine, ita ut radices11 

eius montis ex utraque parte ripae12 fluminis contingant13, 

hunc murus circumdatus14 arcem efficit et cum  

                                                           
1 facultas  voorraad 
2 munire   versterken 
3 facultas  gelegenheid 
4 Dubis   de Doubs 
5 circinus  passer 
6 cingere 3  omsingelen 
7 non amplius pedum.. gen. qualitatis; amplius – meer dan (zonder quam of 
abl.comparationis + benodigde naamval) 
8 qua    waarlangs 
9 intermittere  ruimte laten 
10 continere 2  omvatten, omgeven 
11 radix   wortel, voet 
12 ripa   oever 
13 contingere 3  aanraken 
14 circumdare  aanleggen rondam 
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was een zeer grote voorraad in die vestingstad, en deze stad 

werd zo door de natuurlijke situatie van de plaats versterkt, 

dat hij een grote gelegenheid bood om de oorlog te rekken, 

hierom omdat de rivier de Doubs, als was die met een passer 

rondgeleid, bijna de hele vestingstad omgordt, de resterende 

afstand, welke niet meer dan 1600 voet is, waar de rivier  

ruimte laat, door een berg van grote hoogte wordt omgeven, 

zo dat de voet van deze berg aan beide kanten van de oever 

van de rivier grenst en omdat een muur, daaromheen gelegd, 

deze berg tot burcht maakt en met de vestingstad verbindt. 
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oppido coniungit. Huc1 Caesar magnis nocturnis2 diurnisque3 

itineribus contendit occupatoque oppido ibi praesidium 

conlocat. 

[39] Dum paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae 

commeatusque4 causa moratur, ex percontatione5 nostrorum 

vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti 

magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque 

exercitatione6 in armis esse praedicabant7 (saepe numero8 sese 

cum his congressos9 ne vultum10 quidem atque aciem11 

oculorum dicebant ferre potuisse), tantus subito timor omnem  

                                                           
1 huc   hierheen 
2 nocturnus  nachtelijk 
3 diurnus  overdag, dagelijkse 
4 commeatus 4  proviand 
5 percontatio  ondervraging 
6 exercitatio  oefening 
7 praedicare  openlijk verkondigen 
8 saepenumero  vaak 
9 congredi, -gressus slaagsraken 
10 vultus 4  gelaat 
11 acies 5  scherpte, blik 
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Caesar haastte zich hierheen in nachtelijke marsen en marsen 

overdag en na de vestingstad in bezit genomen te hebben 

plaatste hij daar een garnizoen. 

[39] Terwijl hij een paar dagen bij Vesontio vanwege het 

graan en de proviand vertoefde, heeft zich, doordat de onzen 

vragen stelden en door de uitingen van de Galliërs en 

kooplui, die openlijk verkondigden, dat de Germanen enorm 

grote lichamen hadden, en enorm dapper en geoefend in de 

wapenen waren 

(zij zeiden, dat zij, 

vaak  met hen 

slaagsgeraakt, 

zelfs hun gelaat 

en de scherpe blik 

van de ogen niet 

hadden kunnen 

verdragen) 

plotseling zo’n 

grote angst van  



159 
 

exercitum occupavit ut non mediocriter1 omnium mentes 

animosque perturbaret2. Hic primum ortus3 est a tribunis 

militum, praefectis4, reliquisque qui ex urbe amicitiae causa 

Caesarem secuti non magnum in re militari5 usum6 habebant: 

quorum alius alia7 causa inlata8, quam9 sibi ad 

proficiscendum necessariam esse diceret, petebat ut eius 

voluntate10 discedere liceret; non nulli pudore11 adducti12, ut 

timoris suspicionem13 vitarent, remanebant. Hi neque vultum 

fingere14 neque interdum1 lacrimas tenere2 poterant: abditi3  

                                                           
1 mediocriter adv.  middelmatig 
2 perturbare   in verwarring brengen 
3 oriri, ortus   ontstaan 
4 praefectus   commandant 
5 res militaris   krijgswezen 
6 usus 4    ervaring, nut 
7 alius ... aliud ..   de een dit ... de ander dat.. 
8 inferre    aanvoeren 
9 hier quam met definiërende coni. 
10 voluntas   wil, instemming 
11 pudor    schaamte 
12 adducere 3 ut + coni.  ertoe brengen dat 
13 suspicio   vermoeden 
14 vultum fingere   een gezicht trekken, een houding aannemen 
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het hele leger meester gemaakt, dat die niet een beetje de 

geesten en gemoederen van allen verwarde. Deze angst is 

aanvankelijk begonnen bij de krijgstribunen, de 

commandanten en de overigen, die uit de stad wegens hun 

vriendschap Caesar gevolgd hadden, maar geen grote 

ervaring in het krijgswezen hadden: en van hen vroeg de een 

na deze en de ander na die reden aangevoerd te hebben, 

waarvan hij zei, dat die voor hem dwingend was om te 

vertrekken, dat het hem vrijstond met zijn instemming weg te 

gaan; sommigen, door schaamte ertoe gebracht, bleven achter 

om de verdenking van angst te vermijden. Zij wisten noch 

een houding aan te nemen noch soms hun tranen in te 

                                                                                                                                              
1 interdum  soms 
2 tenere   inhouden 
3 abdere 3, abditus verstoppen 
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in tabernaculis1 aut suum fatum querebantur aut cum 

familiaribus suis commune periculum miserabantur2. Vulgo3 

totis4 castris testamenta obsignabantur5. Horum vocibus ac 

timore paulatim6 etiam ii qui magnum in castris usum 

habebant, milites centurionesque quique equitatui praeerant7, 

perturbabantur. Qui se ex his minus8 timidos existimari 

volebant, non se hostem vereri, sed angustias itineris et 

magnitudinem silvarum quae intercederent9 inter ipsos atque 

Ariovistum, aut rem frumentariam, ut10 satis commode11  

                                                           
1 tabernaculum  tent 
2 miserari + acc.  jammeren over 
3 vulgo   algemeen, overal 
4 voor totus en locus geen in + abl. 
5 obsignare  verzegelen 
6 paulatim  geleidelijk 
7 praeesse + dat.  aan het hoofd staan van  
8 minus adv.  minder, niet echt 
9 intercedere 3  gelegen zijn tussen 
10 timere, ut + coni. bang zijn, dat niet 
11 commodus  gemakkelijk 
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houden: verborgen in hun tenten waren zij hetzij over hun lot 

aan het klagen hetzij met hun vrienden hun 

gemeenschappelijk gevaar aan het bejammeren. Overal in 

heel het kamp was men hun testament aan het opmaken. 

Door hun uitspraken en angst werden langzamerhand ook zij, 

die in het kamp veel ervaring hadden (soldaten en centurions 

en zij die aan het hoofd stonden van de ruiterij) hevig in 

verwarring gebracht. Degenen van hen, die niet echt bang 

gevonden wilden worden, zeiden, dat zij niet de vijand 

vreesden, maar de engten van de weg en de omvang van de 

bossen, die tussen henzelf en Ariovistus lagen, of  dat ze bang 
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supportari1 posset, timere dicebant. Non nulli etiam Caesari 

nuntiabant, cum castra moveri2 ac signa ferri3 iussisset, non 

fore4 dicto audientes5 milites neque propter6 timorem signa 

laturos. 

[40] Haec cum animadvertisset7, convocato consilio 

omniumque ordinum8 ad id consilium adhibitis9 

centurionibus, vehementer10 eos incusavit11: primum12, quod 

aut quam in partem aut quo consilio ducerentur sibi 

quaerendum  

                                                           
1 supportare  aanvoeren 
2 movere   opbreken 
3 signa ferre  opbreken, beginnen te marcheren 
4 = futurus esse 
5 dicto audiens sum ik luister op het woord, iem’s bevel gehoorzamen 
6 propter + acc.  wegens 
7 animadvertere 3 opmerken 
8 ordo   rang; binnen een legioen had je centurio’s van verschillende 
rang; die van de eerste gelederen hadden meer aanzien dan die van de achterste 
gelederen. 
9 adhibere 2  aanwenden 
10 vehementer  heving 
11 incusare  beschuldigen 
12 primum  op de eerste plaats 
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waren om het graan, dat die namelijk niet voldoende 

gemakkelijk aangevoerd kon worden. Sommigen berichtten 

ook Caesar, dat ookal had hij bevolen, dat het kamp 

opgebroken werd en dat men verder trok, de soldaten niet 

hem op zijn woord zouden gehoorzamen en dat ze uit angst 

niet verder zouden trekken. 

[40] Toen hij dit had bemerkt, beschuldigde hij hen hevig na 

een vergadering bijeengeroepen te hebben en na de centurio’s 

van alle rangen voor dit beraad erbij gehaald te hebben: op de 

eerste plaats omdat zij dachten, dat zij moesten vragen, naar 

welk deel, of met wel plan zij geleid werden
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aut cogitandum putarent1. Ariovistum se consule cupidissime 

populi Romani amicitiam adpetisse2; cur hunc tam temere3 

quisquam4 ab officio5 discessurum6 iudicaret? Sibi quidem 

persuaderi7 cognitis suis postulatis8 atque aequitate9 

condicionum perspecta10 eum neque suam neque populi 

Romani gratiam11 repudiaturum12. Quod si furore atque 

amentia13 impulsum14 bellum intulisset, quid tandem 

vererentur15? Aut cur de sua virtute aut de ipsius diligentia1  

                                                           
1 putarent: coni. ind. rede van bevel 
2 adpetere 3  streven naar 
3 temere   zomaar 
4 quisquam  iemand; in zinnen met negatieve strekking 
5 officium  taak 
6 discedere a, discessurus afstand doen van  
7 mihi persuadetur ik ben ervan overtuigd 
8 postulatum  eis 
9 aequitas  billijkheid 
10 perspicere 5  doorzien 
11 gratia   vriendschap 
12 repudiare  afwijzen 
13 amentia  onverstand 
14 impellere 3  ertoe aanzetten 
15 vereri   vrezen 
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Dat Ariovistus tijdens zijn consulaat zeer toegedaan naar 

vriendschap met het Romeinse volk had gestreefd; waarom 

zou iemand menen dat hij zomaar van zijn plicht af zou zien. 

Dat hij er in ieder geval van overtuigd was, dat die 

Ariovistus, nadat hij zijn eisen had vernomen en de billijkheid 

van de voorwaarden had doorzien, noch de vriendschap met 

hem noch die met het Romeinse volk zou afwijzen. Echter, 

stel dat hij een oorlog, door waanzin en onverstand 

veroorzaakt, begonnen zou zijn, wat moesten ze dan 

uiteindelijk vrezen?  Of waarom zouden zij aan hun eigen 

dapperheid of aan de oplettendheid van hemzelf wanhopen?

                                                                                                                                              
1 diligentia  nauwgezetheid, oplettendheid 
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desperarent1? Factum eius hostis periculum2 patrum 

nostrorum memoria Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis 

[cum non minorem laudem exercitus quam ipse imperator 

meritus3 videbatur]; factum etiam nuper4 in Italia servili5 

tumultu6, quos7 tamen aliquid8 usus ac disciplina, quam a 

nobis accepissent, sublevarint9. Ex quo10 iudicari posse 

quantum11 haberet in se boni constantia, propterea quod quos 

aliquamdiu12 inermes13 sine causa timuissent hos postea 

armatos ac victores superassent. Denique hos esse eosdem 

Germanos quibuscum saepenumero Helvetii congressi non  

                                                           
1 desperare  wanhopen 
2 periculum facere + gen. zich meten met 
3 mereri, meritus  verdienen 
4 nuper    onlangs 
5 servilis   slaven- 
6 tumultus 4  opstand 
7 constructio ad sensum; servili = servorum 
8 aliquid    enigszins; acc. Graecus 
9 sublevare  verlichten, helpen 
10 rel. aansluiting = ex eo 
11 quantum boni 
12 aliquamdiu  vrij lang, een tijd 
13 inermis  ongewapend 
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Dat men zich in de tijd van onze voorvaderen gemeten had 

met deze vijand, toen de Cimbren en Teutonen door Gaius 

Marius verdreven waren [toen het leger even grote lof 

verdiend scheen te hebben als de bevelhebber]; dat men zich 

ook onlangs in Italië gemeten had tijdens de opschudding van 

de slaven, die toch enigszins geholpen waren door de 

ervaring en de tucht, die ze van ons hadden gekregen. Dat op 

grond hiervan geoordeeld kon worden, hoeveel goeds 

standvastigheid in zich borg, hierom omdat zij hen die door 

hen een tijdje, hoewel ze ongewapend waren, zonder reden 

gevreesd waren, toen ze gewapend en winnaars waren, 

overwonnen hadden. Dat tenslotte dit dezelfde Germanen 

waren, waarmee de Helvetii vaak slaagsgeraakt niet alleen
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solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque1 

superarint, qui tamen pares2 esse nostro exercitui non 

potuerint. Si quos adversum3 proelium et fuga Gallorum 

commoveret, hos, si quaererent, reperire posse diuturnitate4 

belli defatigatis5 Gallis Ariovistum, cum multos menses 

castris se ac paludibus tenuisset6 neque sui potestatem 

fecisset7, desperantes8 iam de pugna et dispersos9 subito 

adortum10 magis ratione11 et consilio quam virtute vicisse. Cui  

                                                           
1 plerumque   meestal 
2 par + dat.  gelijk aan, opgewassen tegen 
3 adversus  ongunstig 
4 diuturnitas    de lange duur 
5 defatigare  afmatten 
6 se tenere + abl.  zich houden binnen 
7 sui potestatem facere de gelegenheid gevenhem  aan te vallen 
8 lees: Gallos desperantes; abj. bij ortum en vicisse 
9 dispergere 3  verspreiden 
10 adoriri, -ortus  aanvallen 
11 ratio   methode, plan 
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op hun eigen, maar ook op hun gebied de overwinning 

hadden geboekt, hoewel die toch niet opgewassen konden 

zijn tegen ons leger. Dat als mensen bewogen werden door 

een ongunstig gevecht en de vlucht van de Galliërs, dat deze 

lieden, als ze onderzoek zouden doen, tot de ontdekking 

konden komen, dat Ariovistus, omdat de Galliërs door het 

voortduren van de oorlog vermoeid waren, toen hij zich vele 

maanden binnen zijn kamp en in de moerassen had 

opgehouden en geen gelegenheid had gegeven hem aan te 

vallen, die Galliërs had overwonnen, terwijl zij reeds 

wanhoopten aan de strijd en verspreid waren, door een 

plotselinge aanval meer met tactiek en beleid dan met moed 

had overwonnen. 
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rationi contra homines barbaros atque imperitos1 locus2 

fuisset, hac ne ipsum quidem sperare3 nostros exercitus capi 

posse. Qui suum timorem in rei frumentariae simulationem4 

angustiasque itineris conferrent5, facere arroganter6, cum aut 

de officio imperatoris desperare aut praescribere viderentur. 

Haec sibi esse curae7; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones 

subministrare8, iamque esse in agris frumenta matura9; de 

itinere ipsos brevi tempore10 iudicaturos11. Quod12 non fore 

dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re 

commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto  

                                                           
1 imperitus  onervaren 
2 locus est + dat.  er is plaats voor; iets is geschikt 
3 sperare  hopen, verwachten 
4 simulatio  het veinzen; zogenaamd gebrek 
5 confero in + acc. toeschrijven aan 
6 arroganter  aanmatigend 
7 curae est  het is tot zorg; het is voorwerp van zorg 
8 subministrare  leveren 
9 maturus  rijp 
10 brevi tempore  binnen kort 
11 iudicare  oordelen 
12 quod    wat betreft het feit dat 
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Dat zelfs niet Ariovistus zelf verwachtte dat onze legers te 

pakken genomen konden worden mat die tactiek, waarvoor 

plaats was geweest tegen barbaren en onervarenen.  Dat zij 

die hun angst toeschreven aan zognaamd gebrek aan graan 

en de engten van de weg, verwaten handelden, omdat zij 

hetzij schenen te wanhopen aan de plichtsbetrachting van 

hun bevelhebber of hem voorschriften schenen te geven. Dat 

dit  voor hem tot zorg zou zijn; dat de Sequani, Leuci, 

Lingones graan leverden en dat het graan op de akkers al rijp 

was; dat zijzelf over de tocht binnen kort zouden oordelen. 

Dat wat betreft het feit dat men zei, dat ze hem niet op het 

woord zouden gehoorzamen en niet zouden opbreken, hij 

geenszins hierdoor  bewogen werd: dat hij immers wist, dat 
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audiens non fuerit, aut male re gesta1 fortunam defuisse2 aut 

aliquo facinore comperto3 avaritiam esse convictam4. Suam 

innocentiam5 perpetua6 vita, felicitatem Helvetiorum bello 

esse perspectam7. Itaque se quod in longiorem diem 

conlaturus8 fuisset repraesentaturum9 et proxima nocte de10 

quarta vigilia castra moturum, ut quam primum intellegere 

posset utrum apud eos pudor atque officium11 an timor plus 

valeret12. Quod si13 praeterea nemo sequatur, tamen se cum  

                                                           
1 male rem gerere strijd slecht voeren 
2 deesse   ontbreken 
3 comperire, -peri, -pertus te weten komen 
4 convincere 3  aantonen 
5 innocentia  onschuld 
6 perpetuus  eeuwig, voortdurend 
7 perspicere 5  duidelijk waarnemen, leren kennen 
8 conferre in + acc. verzetten naar 
9 repraesentare  voor ogen stellen, weergeven, uitvoeren 
10 de + abl.  rond 
11 officium  plicht 
12 valere 2  vermogen 
13 quod si  maar als 
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aan hen, wier bevelen het leger niet opgevolgd had, hetzij  het 

geluk ontbroken had, toen er met slechte afloop strijd gevoerd 

was, hetzij dat met de ontdekking van een misdaad hun 

hebzucht aangetoond was. Dat men duidelijk zijn onschuld  

in zijn hele leven, het geluk der Helvetii in de oorlog duidelijk 

had waargenomen. Dat hij dus dat, wat hij van plan was  

geweest te verzetten tot een later tijdstip, zou uitvoeren en dat 

hij de volgende nacht rond de vierde wacht zou opbreken, 

opdat hij zo snel mogelijk kon begrijpen, of bij hen schaamte 

en plichtsbesef of angst meer vermocht. Dat echter als 

bovendien niemand zou volgen, hij toch met  alleen het tiende  
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sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibique eam 

praetoriam cohortem1 futuram. Huic legioni Caesar et 

indulserat2 praecipue3 et propter virtutem confidebat 

maxime. 

[41] Hac oratione habita mirum4 in modum conversae5 sunt 

omnium mentes summaque alacritas6 et cupiditas belli 

gerendi innata7 est, princepsque8 X. legio per tribunos 

militum ei gratias egit quod de se optimum iudicium9 fecisset, 

seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit10.  

                                                           
1 cohors praetoria lijfwacht 
2 indulgere 2  toegeven 
3 praecipue  vooral 
4 mirus   wonderbaarlijk 
5 convertere  doen omslaan, veranderen 
6 alacritas  opgewektheid, enthousiasme 
7 innasci 3, innatus ontstaan, groeien 
8 princeps  eerste 
9 iudicium facere  uitspraak doen 
10 confirmare  verzekeren 
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legioen zou gaan, waarover hij  geen twijfels had en dat voor 

hem de lijfwacht zou zijn. Caesar had vooral aan dit legioen 

toegegeven en vertrouwde  daarop het meest vanwege zijn 

dapperheid.  

[41] Na het houden van deze rede is de stemming van allen 

op wonderbaarlijke wijze omgeslagen en is opperste 

enthousiasme en begeerte om oorlog te voeren ontstaan en als 

eerste betuigde het tiende legioen via de krijgstribunen hem 

dank, omdat 

hij over het 

legioen een 

zeer positief 

oordeel had 

gegeven en het 

verzekerde dat 

het uiterst 

klaar was om 

oorlog te 

voeren. 
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Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum 

ordinum centurionibus egerunt uti1 Caesari satis facerent2: se 

neque umquam dubitasse neque timuisse neque de summa3 

belli suum iudicium sed imperatoris esse existimavisse4. 

Eorum satisfactione accepta et itinere exquisito5 per 

Diviciacum, quod ex Gallis ei maximam fidem habebat6, ut 

milium amplius quinquaginta circuitu7 locis apertis8 

exercitum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est. 

Septimo die, cum iter non intermitteret9, ab exploratoribus10 

certior factus est11 Ariovisti copias a nostris milia passuum IIII 

et XX abesse. 

                                                           
1 agere ut + coni.  proberen te bereiken, dat 
2 satisfacere 5  genoegdoening geven 
3 summa   hoogste plaats, het  totaal   
4 existimare  menen 
5 exquirere 3  uitzoeken 
6 fidem habere + dat. vertrouwen hebben in 
7 circuitus 4  omweg 
8 apertus  open 
9 intermittere 3  onderbreken 
10 explorator  verspieder 
11 certior fieri  op de hoogte gesteld worden 
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Vervolgens hebben de overiige legioenen met de 

krijgstribunen en de centurio’s van de eerste rangen 

geprobeerd te bereiken Caesar tevreden te stellen: dat zij noch 

ooit getwijfeld hadden noch gevreesd hadden noch hadden 

gemeend, dat hun oordeel over het totaal van de oorlog ging, 

maar wel dat van de bevelhebber. Toen hun genoegdoening 

aanvaard was en toen hij een weg had laten uitzoeken door 

middel van Diviciacus, omdat hij in hem van de Galliërs het 

meeste vertrouwen had, om namelijk zijn leger via een 

omweg van meer dan 50 mijl door open gebied te voeren, is 

hij, zoals hij gezegd had, rond de vierde wacht vertrokken. 

Op de zevende dag, omdat hij de tocht niet onderbrak, is hij 

door verspieders ervan op de hoogte gesteld, dat Ariovistus’ 

troepen 24 mijl van de onze verwijderd waren.
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[42] Cognito Caesaris adventu Ariovistus legatos ad eum 

mittit: quod antea de conloquio1 postulasset2, id per se3 fieri 

licere, quoniam propius accessisset seque id sine periculo 

facere posse existimaret. Non respuit4 condicionem Caesar 

iamque eum ad sanitatem5 reverti arbitrabatur6, cum id quod 

antea petenti7 denegasset8 ultro polliceretur9, magnamque in 

spem veniebat pro10 suis tantis populique Romani in eum 

beneficiis cognitis suis postulatis fore11 uti pertinacia12  

                                                           
1 conloquium  gesprek 
2 postulare  eisen 
3 per se   uit zichzelf, vanzelf  
4 respuere 3  verachten, afwijzen 
5 sanitas   gezondheid, gezond verstand 
6 arbitrari  menen 
7 sc. sibi/Caesari 
8 denegare  weigeren 
9 polliceri  beloven 
10 pro + abl.  voor, in overeenstemming met 
11 fit ut + coni.  het gebeurt dat 
12 pertinacia  hardnekkigheid 
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[42] Toen Caesars komst vernomen was, stuurde Ariovistus 

gezanten naar hem: dat wat hij eerder over het gesprek geëist 

had, wat hem betreft mocht gebeuren, aangezien Caesar 

dichterbij was gekomen en hij meende dat hij het zonder 

gevaar kon doen. Niet stond Caesar afwijzend tegenover de 

situatie en hij meende, dat Ariovistus weer bij zijn gezonde 

verstand kwam, omdat hij dat wat hij voordien geweigerd 

had, nu uit eigen beweging beloofde en hij kreeg grote hoop 

dat het in overeenstemming met zo grote weldaden van hem 

en het Romeinse volk jegens hem na het horen van zijn eisen 

zou gebeuren, dat hij een einde zou maken aan zijn 
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desisteret1. Dies conloquio dictus est ex eo die quintus. 

Interim saepe cum legati ultro citroque2 inter eos mitterentur, 

Ariovistus postulavit ne quem peditem3 ad conloquium 

Caesar adduceret: vereri se ne per insidias ab eo 

circumveniretur; uterque cum equitatu veniret: alia ratione4 

sese non esse venturum. Caesar, quod neque conloquium 

interposita5 causa tolli6 volebat neque salutem suam 

Gallorum equitatui committere7 audebat, commodissimum8 

esse statuit omnibus equis Gallis equitibus detractis9 eo 

legionarios milites legionis X., cui quam maxime confidebat, 

imponere, ut praesidium quam amicissimum, si quid opus  

                                                           
1 desistere 3 + abl. afstappen van  
2 ultro citroque  heen en weer 
3 pedes, -itis  infanterist; hier collectief, infanterie 
4 ratio   manier; alia ratione - anders 
5 interponere 3  aanvoeren 
6 tollere 3  uit de weg ruimen 
7 committere 3  toevertrouwen 
8 commodum est  het bevalt 
9 detrahere 3  verwijderen 
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hardnekkigheid. Als dag voor het gesprek is de vijfde van die 

dag vastgesteld.  Toen intussen vaak gezanten heen en weer 

gestuurd werden, eiste Ariovistus, dat Caesar geen infanterie 

naar het gesprek zou meenemen: dat hij bang was dat hij door 

een hinderlaag door Caesar zou worden omsingeld; dat ieder 

van beiden met de ruiterij moest komen: dat hij anders niet 

zou komen. Omdat Caesar niet wilde dat het gesprek 

gecancelled werd door het aanvoeren van een reden en omdat 

hij niet zijn eigen heil aan de ruiterij van de Galliërs durfde 

toe te vertrouwen, besloot hij, dat het hem het meest beviel 

om na alle paarden aan de Gallische ruiters ontnomen te 

hebben daarop legioensoldaten van het tiende legioen, dat hij  

het meest vertrouwde, te zetten om een zo bevriend mogelijke 

bescherming te hebben, voor het geval dat het misschien 

nodig was iets te doen.
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facto1 esset, haberet. Quod cum fieret, non inridicule2 quidam 

ex militibus X. legionis dixit: plus quam pollicitus esset 

Caesarem facere; pollicitum se in cohortis praetoriae loco X. 

legionem habiturum ad equum rescribere3. 

[43] Planities4 erat magna et in ea tumulus5 terrenus6 satis 

grandis. Hic locus aequum7 fere spatium a castris Ariovisti et 

Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt. 

Legionem Caesar, quam equis devexerat8, passibus CC ab eo 

tumulo constituit. Item equites Ariovisti pari9 intervallo  

                                                           
1 aliquid opus est facto  iets is nodig te doen 
2 irridiculus   bespottelijk 
3 rescribere ad equum bevorderen tot de cavalerie, opnemen in de 

ridderstand 
4 planities   vlakte 
5 tumulus   heuvel 
6 terrenus   aarden 
7 aequus    gelijk 
8 devehere 3   naar beneden brengen 
9 par    gelijk 
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En toen dat gebeurde, zei iemand van de soldaten van het 10e 

legioen zonder dat dat belachelijk was: dat Caesar meer deed 

dan hij beloofd had; dat hij het 10e legioen bevorderd tot de 

ruiterij, nadat hij had beloofd het in de plaats van de lijfwacht 

te hebben. 

[43] Er was een grote vlakte en daarop een heuvel van aarde, 

die redelijk groot was. Deze plek was ongeveer evenver van 

het kamp van Ariovistus verwijderd als van dat van Caesar. 

Hierheen zijn ze, zoals afgesproken was, voor het gesprek 

gekomen. Caesar stelde zijn legioen, dat hij mee had gebracht, 

200 passen vanaf die heuvel op. Evenzo hielden de ruiters van 

Ariovistus op gelijke tussenruimte halt. 
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constiterunt. Ariovistus ex equis ut conloquerentur et praeter 

se denos1 ad conloquium adducerent postulavit. Ubi eo 

ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum 

beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, 

quod amicus, quod munera amplissime2 missa; quam rem et 

paucis contigisse3 et pro4 magnis hominum officiis consuesse 

tribui docebat; illum, cum neque aditum5 neque causam 

postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac 

senatus ea praemia consecutum. Docebat etiam quam veteres 

quamque iustae causae necessitudinis6 ipsis cum Haeduis 

intercederent, quae senatus consulta quotiens quamque 

honorifica in eos facta essent, ut7 omni tempore totius Galliae 

principatum8 Haedui tenuissent, prius etiam quam nostram  

                                                           
1 deni, denae, dena pl.  telkens 10 
2 amplus    rijkelijk 
3 contingere 3 + dat.  te beurt vallen aan 
4 pro + abl.   in ruil voor 
5 aditus 4   recht, mogelijkheid 
6 necessitudo   verwantschap 
7 ut    hoe 
8 principatus   de eerste plaats 
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Ariovistus eiste, dat ze vanaf hun paard zouden spreken en 

dat ze naast zich zelf ieder 10 man mee zouden nemen naar 

het overleg. Zodra ze daar gekomen waren, bracht Caesar in 

het begin van zijn rede de weldaden van hemzelf en van de 

senaat jegens hem in herinnering, dat hij door de senaat 

koning genoemd was en vriend, en dat geschenken in zeer 

ruime mate gestuurd waren; en hij zette uiteen, dat deze zaak 

én weinigen te beurt gevallen was én gewoon was in ruil voor 

grote gunsten van mensen te worden toegedeeld; dat 

Ariovistus, hoewel hij noch een aanleiding noch een 

gerechtvaardigde reden had om dat te eisen, door de weldaad 

en vrijgevigheid van Caesar zelf en van de senaat deze 

beloningen had verkregen. Hij zette uiteen, hoe oude en hoe 

rechtvaardige  redenen van vriendschap met de Haedui een 

belemmering vormden, welke senaatsbesluiten, hoevaak en 

hoe eerzaam jegens hen  genomen waren, hoe de Haedui de 

hele tijd de eerste plaats van geheel Gallië hadden bekleed, 

zelfs voordat zij naar vriendschap met ons gestreefd hadden.
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amicitiam adpetissent1. Populi Romani hanc esse 

consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil 

deperdere2, sed gratia, dignitate, honore auctiores3 velit esse; 

quod vero ad amicitiam populi Romani attulissent4, id iis 

eripi quis pati posset? Postulavit deinde eadem quae legatis in 

mandatis dederat: ne aut Haeduis aut eorum sociis bellum 

inferret, obsides5 redderet, si nullam partem Germanorum 

domum remittere posset, at ne quos amplius Rhenum transire 

pateretur. 

[44] Ariovistus ad postulata6 Caesaris pauca respondit, de 

suis virtutibus multa praedicavit7: transisse Rhenum sese non 

sua sponte, sed rogatum et arcessitum8 a Gallis; non sine 

magna spe magnisque praemiis domum propinquosque  

                                                           
1 adpetere 3  streven naar 
2 disperdere 3  verliezen 
3 auctus   vermeerderd; ppp van augere 2 
4 afferre ad + acc.  bijdragen 
5 obses, -sidis  gijzelaar 
6 postulatum  eis 
7 praedicare  beweren 
8 arcessere  ontbieden 
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Dat dit de gewoonte van het Romeinse volk was, dat het niet 

alleen wilde, dat zijn bondgenoten en vrienden niets van hun 

bezit verloren, maar dat ze in invloed, waardigheid, eer 

toenamen; wie zou echter kunnen verdragen, dat dat, wat zij 

hadden meegenomen in de vriendschap met het Romeinse 

volk, aan hen ontrukt werd. Hij eiste vervolgens hetzelfde als 

hij de gezanten in de opdrachten had meegegeven: dat hij niet 

de Haedui of hun bondgenoten de oorlog moest aandoen, dat 

hij gijzelaars moest geven, als hij geen deel van de Germanen 

naar huis kon terug sturen en dat hij niet meer moest toe 

staan dat er mensen de Rijn overstaken. 

[44] Ariovistus antwoordde slechts weinig op de eisen van 

Caesar, maar verkondigde veel over zijn verdiensten: dat hij 

niet uit eigen beweging over de Rijn gekomen was, maar 

omdat hij gevraagd was en ontboden door de Galliërs; dat hij 

niet zonder grote hoop en grote beloningen zijn huis en
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reliquisse; sedes habere in Gallia ab ipsis1 concessas2, obsides 

ipsorum voluntate datos; stipendium3 capere iure belli, quod 

victores victis imponere4 consuerint. Non sese Gallis sed 

Gallos sibi bellum intulisse: omnes Galliae civitates ad se 

oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse; eas 

omnes copias a se uno proelio pulsas ac superatas esse. Si 

iterum experiri5 velint, se iterum paratum esse decertare6; si 

pace uti velint, iniquum7 esse de stipendio recusare, quod sua 

voluntate ad id tempus pependerint8. Amicitiam populi 

Romani sibi ornamento9 et praesidio, non detrimento10 esse  

                                                           
1 sc. Gallis 
2 concedere 3, -cessi, cessus toestaan 
3 stipendium  belasting 
4 imponere + dat.  opleggen aan 
5 experiri  proberen, op de proef stellen 
6 decertare  een beslissende slag leveren, zich meten 
7 iniquus   onbillijk 
8 pendere 3  betalen 
9 ornamentum  tooi 
10 detrimentium  schade 
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verwanten verlaten had; dat hij vestigingsplaatsen in Gallië 

had, die hem door henzelf toegestaan waren, en gijzelaars, die 

met de goedkeuring van hezelf gegeven waren; dat hij 

belasting in de met het recht van de oorlog, welke belasting 

winnaars gewoon zijn overwonnenen op te leggen. Dat niet 

hij de Galliërs de oorlog had verklaard, maar de Galliërs hem: 

dat alle burgerijen van Gallië gekomen waren om hem aan te 

vallen en dat ze tegen hem een kamp hadden gehad; dat al 

deze troepen in één gevecht door hem verdreven en 

overwonnen waren. Dat als zij het opnieuw wilden proberen, 

hij opnieuw bereid was te vechten; dat als zij vrede wilden 

gebruiken, het onbillijk was de belasting af te wijzen, omdat 

zij het tot die tijd met hun eigen goedkeuring betaald hadden. 

Dat de vriendschap met het Romeinse volk tot tooi en 

bescherming behoorde te zijn  en niet tot schade, en dat hij
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oportere, atque se hac spe petisse. Si per populum Romanum 

stipendium remittatur1 et dediticii2 subtrahantur, non minus 

libenter3 sese recusaturum populi Romani amicitiam quam 

adpetierit. Quod4 multitudinem Germanorum in Galliam 

traducat, id se sui muniendi5, non Galliae oppugnandae causa 

facere; eius rei testimonium esse quod nisi rogatus non 

venerit et quod bellum non intulerit sed defenderit. Se prius 

in Galliam venisse quam populum Romanum. Numquam 

ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae 

finibus egressum6. Quid sibi vellet7? Cur in suas possessiones 

veniret? Provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam 

nostram. Ut ipsi concedi non oporteret, si in nostros fines  

                                                           
1 remittere 3  kwijtschelden 
2 dediticius  onderdaan 
3 libenter  graag 
4 quod    wat betreft het feit dat 
5 munire   beschermen, beveiligen 
6 egredi + abl.   weggaan uit 
7 Quid tibi vis?  Wat wil je eigenlijk 
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het met deze hoop gevraagd had. Dat als door toedoen van 

het Romeinse volk de belasting kwijtgescholden werd en zijn 

onderdanen aan hem onttrokken werden, dat hij  dan niet 

minder graag de vriendschap met het Romeinse volk zou 

afwijzen dan dat hij ernaar gestreefd had. Dat wat betreft het 

feit, dat hij een menigte Germanen naar Gallië overzette, hij 

dit deed om zich te beschermen, niet om Gallië aan te vallen; 

dat hiervan getuigde het feit, dat hij slechts op verzoek 

gekomen was  en dat hij niet de oorlog verklaard had, maar 

zich verdedigd had. Dat hij eerder naar Gallë gekomen was 

dan het Romeinse volk. Dat nooit voordien het leger van het 

Romeinse volk het gebied van zijn provincie verlaten had. 

Wat wilde hij eigenlijk? Waarom kwam Caesar naar zijn 

bezit? Dat Ariovistus’ provincie dit Gallë was, zoals onze 

provincie dat Gallië. Dat zoals het niet hoorde dat aan hem 

zelf toegegeven werd, als hij op ons gebied een aanval deed,
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impetum faceret, sic item nos esse iniquos, quod in suo iure se 

interpellaremus1. Quod fratres a senatu Haeduos appellatos 

diceret, non se tam barbarum neque tam imperitum2 esse 

rerum ut non sciret neque bello Allobrogum proximo 

Haeduos Romanis auxilium tulisse neque ipsos in iis 

contentionibus3 quas Haedui secum et cum Sequanis 

habuissent auxilio populi Romani usos esse. Debere se 

suspicari4 simulata5 Caesarem amicitia, quod exercitum in 

Gallia habeat, sui opprimendi causa habere. Qui nisi decedat6 

atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro 

amico sed pro hoste habiturum. Quod si eum interfecerit, 

multis sese nobilibus principibusque populi Romani gratum7  

                                                           
1 interpellare  storen, een hindernis vormen voor 
2 imperitus + gen.  onervaren in 
3 contentio  gevecht 
4 suspicari  argwaan koesteren tegen 
5 simulare  veinzen 
6 decedere 3  weggaan 
7 gratum facere + dat. iemand een plezier doen 
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zo wij evenzo onbillijk waren, omdat wij hem in zijn recht 

hinderden. Dat wat betreft het feit dat hij zei, dat de Haedui 

door de senaat  broers genoemd waren, hij niet zo barbaars en 

niet zonder enige levenservaring was, dat hij niet wist, dat én  

in de laatste oorlog met de Allobrogen de Haedui de 

Romeinen geen hulp gebracht hadden én dat zijzelf in 

gevechten, die de Haedui met hem en met de Sequani gehad 

hadden, geeen hulp van het Romeinse volk gebruikt hadden.  

Dat hij wel, omdat Caesar een leger in Gallië had, het 

vermoeden moest hebben, dat Caesar, hoewel hij vriendschap 

veinsde, dat leger had om hem te overweldigen. Dat als hij 

niet weg zou gaan en het leger uit deze contreien zou leiden, 

hijzelf hem niet als vriend maar als vijand zou zien. En als hij 

hem gedood had, dat hij daarmee vele aanzienlijken en 
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esse facturum (id se ab ipsis per eorum nuntios compertum1 

habere), quorum omnium gratiam atque amicitiam eius morte 

redimere2 posset. Quod si decessisset et liberam possessionem 

Galliae sibi tradidisset, magno se illum praemio 

remuneraturum3 et quaecumque bella geri vellet sine ullo 

eius labore et periculo confecturum. 

[45] Multa a Caesare in eam sententiam4 dicta sunt quare 

negotio5 desistere6 non posset: neque suam neque populi 

Romani consuetudinem pati ut optime meritos7 socios 

desereret, neque se iudicare Galliam potius8 esse Ariovisti 

quam populi Romani. Bello superatos esse Arvernos et 

Rutenos a Q. Fabio Maximo9, quibus populus Romanus  

                                                           
1 comperire  vernemen 
2 redimere 3  verkrijgen 
3 remunerare  op zijn beurt begiftigen 
4 sententia  betekenis 
5 negotium  taak 
6 desistere 3 +abl. afzien van 
7 bene mereri  zich verdienstelijk maken 
8 potius   liever, eerder 
9 Quintus Fabius Maximus had de Arverni en Ruteni overwonnen : In 121 v. Chr. 
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eersten van het Romeinse volk een plezier zou doen (dat hij 

dit van hen zelf door boden vernomen had), van wie allen hij 

de gunst en vriendschap door Caesars dood kon verkrijgen. 

Dat als Caesar echter zou zijn weggegaan en hem de vrije 

beschikking over Gallië gegeven zou hebben, dat hij het hem 

met een grote beloning zou vergoeden en dat hij alle 

oorlogen, waarvan Caesar wilde dat die gevoerd werden, tot 

een einde zou brengen, zonder dat Caesar  enige inspanning 

hoefde te doen en gevaar liep. 

[45] Veel is door Caesar in die strekking gezegd, waarom hij 

niet van zijn taak kon afzien: dat noch de gewoonte van 

hemzelf noch die van het Romeinse volk het duldde, dat hij 

bondgenoten, die zich zeer verdienstelijk gemaakt hadden, in 

de steek liet en dat hij niet van mening was dat Gallië eerder 

van Ariovistus dan van het Romeinse volk was. Dat door 

Quintus Fabius Maximus de Arverni en de Ruteni in de 

oorlog overwonnen waren, die het Romeinse volk
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ignovisset1 neque2 in provinciam redegisset3 neque 

stipendium posuisset. Quod si antiquissimum quodque4 

tempus spectari oporteret, populi Romani iustissimum5 esse 

in Gallia imperium; si iudicium senatus observari6 oporteret, 

liberam debere esse Galliam, quam bello victam suis legibus 

uti voluisset. 

[46] Dum haec in conloquio geruntur, Caesari nuntiatum est 

equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros 

adequitare7, lapides telaque in nostros coicere8. Caesar 

loquendi finem fecit seque ad suos recepit suisque imperavit 

ne quod omnino telum in hostes reicerent. Nam etsi sine ullo 

periculo legionis delectae9 cum equitatu proelium fore  

                                                           
1 ignoscere 3 + dat. vergiffenis schenken 
2 vul aan quos 
3 redigere in   brengen tot 
4 quisque + superlativus  juist de ..ste 
5 iustus   gerechtigd 
6 observare  in acht te nemen 
7 adequitare  afrijden op 
8 coicere 5  gooien naar 
9 delectus  uigelezen 
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vergeven had en die het Romeinse volk niet tot een provincie 

gereduceerd had en geen belasting had opgelegd. Dat als het 

echter behoorde juist de oudste tijden te bekijken, dat met het 

grootste recht het bevelsgezag in Gallië van het Romeinse 

volk was; dat als het behoorde dat het oordeel van de sneaat 

in acht genomen werd, Gallië vrij moest zijn, waarvan de 

senaat had gewild dat het na in de oorlog overwonnen te zijn 

de eigen wetten gebruikte. 

[46] Terwijl dit in het gesprek ter sprake kwam, is aan Caesar 

bericht, dat de ruiters van Ariovistus  dichterbij de heuvel 

kwamen en naar de onzen aan het rijden waren en stenen en 

projectielen naar de onzen gooiden. Caesar beëindigde het 

gesprek en trok zich terug naar de zijnen en beval hun om 

helemaal geen projectiel naar de vijanden te gooien. Dat 

immers, ookal zag hij  dat een gevecht met de ruiterij zonder 

enig gevaar voor het 10e legioen zou zijn,
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videbat, tamen committendum1 non putabat ut, pulsis 

hostibus, dici posset eos ab se per2 fidem in conloquio 

circumventos. Postea quam3 in vulgus4 militum elatum5 est 

qua arrogantia in conloquio Ariovistus usus omni Gallia 

Romanis interdixisset6, impetumque in nostros eius equites 

fecissent, eaque res conloquium ut diremisset7, multo maior 

alacritas8 studiumque9 pugnandi maius exercitui iniectum est. 

[47] Biduo10 post Ariovistus ad Caesarem legatos misit: velle 

se de iis rebus quae inter eos agi coeptae neque perfectae  

                                                           
1 committere 3 ut + coni. het zover laten komen dat 
2 per + acc.  door, onder het mom van 
3 = postquam 
4 vulgus n.  volk, massa 
5 efferre   laten uitlekken, verbreiden 
6 Interdicere + dat. + abl. iem. het verblijf in ... ontzeggen in 
7 dirimere 3, diremi onderbreken 
8 alacritas  opgewektheid, strijdlust 
9 studium  verlangen 
10 abl. mensurae; biduum – periode van twee dagen 
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hij meende, dat hij het toch niet zover zou moeten laten 

komen, dat als de vijand verdreven was, men kon zeggen, dat 

zij door hem onder het mom van zijn woord omsingeld 

waren. Nadat onder het soldatenvolk verbreid was, met het 

gebruik van wat voor aanmatiging Ariovistus in het gesprek 

de Romeinen heel Gallië had verboden en zijn ruiters een 

aanval gedaan hadden op de onzen en hoe deze zaak het 

gesprek had beëindigd, werd een veel grotere strijdlust en een 

groter enthousiasme om te vechten  het leger ingeboezemd. 

[47] Twee dagen later stuurde Ariovistus gezanten naar 

Caesar: dat hij met hem over deze zaken wilde 

onderhandelen, die ze wel begonnen waren met elkaar te 

bespreken, maar nog niet afgerond hadden:
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essent agere cum eo: uti aut iterum conloquio diem 

constitueret aut, si id minus1 vellet, ex suis legatis aliquem ad 

se mitteret2. Conloquendi Caesari causa visa non est, et eo 

magis quod pridie3 eius diei Germani retineri4 non potuerant 

quin tela in nostros coicerent. Legatum ex suis sese magno 

cum periculo ad eum missurum et hominibus feris5 

obiecturum6 existimabat. Commodissimum7 visum est C. 

Valerium Procillum, C. Valerii Caburi filium, summa virtute 

et humanitate adulescentem, cuius pater a C. Valerio Flacco 

civitate8 donatus erat, et propter fidem et propter linguae  

                                                           
1 = non 
2 coni. ind. rede van bevel 
3 pridie + gen. de dag voor 
4 retinere quin + coni. ervan weerhouden te 
5 ferus   woest 
6 obicere + dat.  prijsgeven aan 
7 commodus  geschikt, gelegen 
8 civitas   burgerschap 
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dat Caesar hetzij opnieuw voor het gesprek een dag 

vaststelde hetzij, als hij dat niet wilde, iemand van zijn 

onderofficieren aan hem zou sturen. Caesar zag geen reden 

voor een gesprek en daarom des te meer, omdat de dag 

daarvoor de Germanen er niet van weerhouden hadden 

kunnen worden projectielen naar de onzen te werpen. Hij 

meende, dat hij een gezant uit zijn manschappen met groot 

gevaar zou sturen naar hem en prijs zou geven aan wilde 

mensen. Het scheen Caesar het meest geschikt Gaius Valerius 

Procillus, de zoon van Gaius Valerius Caburus, een jonge man 

van de hoogste dapperheid en beschaving, wiens vader door 

Gaius Valerius Flaccus met het burgerschap begiftigd was, 

zowel wegens trouw en wegens kennis van de Gallische taal, 
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Gallicae scientiam1, qua multa iam Ariovistus longinqua2 

consuetudine utebatur, et quod in eo peccandi3 Germanis 

causa non esset, ad eum mittere, et una4 M. Metium, qui 

hospitio5 Ariovisti utebatur. His mandavit quae diceret 

Ariovistus cognoscerent et ad se referrent6. Quos cum apud se 

in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo praesente7 

conclamavit: quid ad se venirent? an speculandi8 causa? 

Conantes9 dicere prohibuit et in catenas10 coniecit. 

[48] Eodem die castra promovit11 et milibus passuum VI a 

Caesaris castris sub monte consedit. Postridie eius diei  

                                                           
1 scientia  kennis 
2 longinquus  langdurig 
3 peccare in + abl.  zich vergrijpen aan, een fout begaan 
4 una   tegelijk 
5 hospitium  gastvriendschap 
6 referre   rapporteren 
7 praesens   aanwezig 
8 speculari  spioneren 
9 conari   proberen 
10 catena  keten 
11 castra promovere 2 met het leger oprukken 
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die Ariovistus veel gebruikte door langdurige gewoonte en 

omdat de Germanen wat hem betreft geen enkele reden 

hadden de fout in te gaan en met hem Marcus Mettius, die 

gast was van Ariovistus. Hij droeg ze op te vernemen wat 

Ariovistus zei en dat aan hem te rapporteren. En toen 

Ariovistus hen in het kamp had aanschouwd, riep hij uit, toen 

zijn leger aanwezig was: Waarom kwamen ze naar hem? 

Soms om te spioneren? Zij probeerden wel te spreken, maar 

hij belette het en wierp hen in de ketens. 

[48] Diezelfde dag brak hij zijn kamp op en liet zich neer op 6 

mijl van het kamp van Caesar aan de voet van de berg. De 
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praeter1 castra Caesaris suas copias traduxit et milibus 

passuum duobus ultra2 eum castra fecit eo consilio uti 

frumento commeatuque qui ex Sequanis et Haeduis 

supportaretur3 Caesarem intercluderet4. Ex eo die dies 

continuos5 V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem 

instructam6 habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, 

ei potestas7 non deesset. Ariovistus his omnibus diebus 

exercitum castris continuit8, equestri proelio cotidie9 

contendit. Genus hoc erat pugnae, quo se Germani  

                                                           
1 praeter + acc.  langs 
2 ultra + acc.  voorbij aan 
3 supportare  aanvoeren 
4 intercludere 3 + abl. afsluiten van  
5 continuus  ononderbroken 
6 instruere 3  opstellen 
7 potestas  gelegenheid 
8 continere 2 + abl. houden binnen 
9 cotidie   dagelijks 
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volgende dag leidde hij zijn troepen langs het kamp van 

Caesar en hij maakte twee mijl aan hem voorbij een kamp met 

die bedoeling, dat hij Caesar afsloot van graan en proviand, 

die van de Sequani en Haedui aangevoerd werd. Vanaf die 

dag bracht Caesar zijn troepen vijf opeenvolgende dagen voor 

het kamp en had hij zijn slaglinie opgesteld, opdat, als 

Ariovistus in een slag wilde slaags raken, aan hem de 

gelegenheid niet ontbrak. Ariovistus hield al die dagen zijn 

leger binnen het kamp en leverde dagelijks strijd door een 

ruiterslag. Dit was het type strijd, waarin de Germanen zich 
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exercuerant1: equitum milia erant VI, totidem2 numero 

pedites velocissimi3 ac fortissimi, quos ex omni copia singuli4 

singulos suae salutis causa delegerant5: cum his in proeliis 

versabantur6, ad eos se equites recipiebant; hi, si quid erat 

durius7, concurrebant8, si qui9 graviore vulnere accepto10 equo 

deciderat11, circumsistebant; si quo12 erat longius 

prodeundum13 aut celerius recipiendum, tanta erat horum 

exercitatione celeritas14 ut iubis1 sublevati2 equorum cursum3 

adaequarent4. 

                                                           
1 exercere 2  oefenen 
2 totidem   even zoveel 
3 velox   snel 
4 singuli pl.m.  ieder afzonderlijk 
5 deligere 3  uitkiezen 
6 versari   zich ophouden 
7 durus   hard 
8 concurrere 3  te hoop lopen 
9 = aliquis 
10 accipere 5  oplopen 
11 decidere 3 + abl.  vallen vanaf 
12 = aliquo  ergensheen 
13 prodire  voorwaarts gaan 
14 celeritas  snelheid 
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geoefend hadden: er waren 6000 ruiters, evenzoveel uiterst 

snelle en dappere infanteristen, die zij ieder afzonderlijk uit 

de hele menigte stuk voor stuk omwille van hun eigen heil 

hadden gekozen: met hen hielden zij zich op in de gevechten, 

naar hen trokken de ruiters zich terug; zij renden te hulp, als 

iets te moeilijk was, als iemand na een te ernstige wond te 

hebben opgelopen van zijn paard gevallen was, gingen ze om 

hem staan; als men ergens verder vooruit moest gaan of zich 

sneller moest terugtrekken, was hun snelheid door oefening 

zo groot, dat zij zich aan de manen optilden en de vaart der 

paarden evenaarden.

                                                                                                                                              
1 iuba   manen 
2 sublevare  optillen 
3 cursus 4  vaart 
4 adaequare  evenaren 



209 
 

[49] Ubi eum castris se tenere Caesar intellexit, ne diutius 

commeatu1 prohiberetur2, ultra eum locum, quo in loco 

Germani consederant, circiter passus DC ab his, castris 

idoneum3 locum delegit acieque triplici4 instructa ad eum 

locum venit. Primam et secundam aciem in armis esse, 

tertiam castra munire iussit. [Hic locus ab hoste circiter 

passus DC, uti dictum est, aberat.] Eo circiter hominum XVI 

milia expedita5 cum omni equitatu Ariovistus misit, quae 

copiae6 nostros terrerent et munitione7 prohiberent. Nihilo 

setius8 Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem 

propulsare9, tertiam opus perficere iussit. Munitis10 castris  

                                                           
1 commeatus 4  proviand 
2 prohibere 2 + abl. afhouden van  
3 idoneus  geschikt 
4 triplex   drievoudig 
5 expeditus  gevechtsklaar 
6 copiae   troepen 
7 munitio  het verschansen 
8 nihilo setius  desalniettemin 
9 propulsare  verdrijven 
10 munire  aanleggen 
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[49] Zodra Caesar begrepen had, dat Ariovistus in zijn kamp 

bleef, koos hij, om niet langer van proviand afgehouden te 

worden, voorbij aan die plek, waar de Germanen zich hadden 

neergelaten ongeveer 600 passen van hen een plek uit, die 

geschikt was voor een kamp en hij kwam naar die plek na een 

drievoudige slaglinie opgesteld te hebben. Hij beval dat de 

eerste en tweede linie gewapend waren, dat de derde het 

kamp versterkte. [Deze plek was ongeveer 600 passen 

verwijderd van de vijand, zoals gezegd was.] Hierheen zond 

Ariovistus ongeveer 16.000 gevechtsklare eenheden met heel 

de ruiterij en deze troepen moesten de onzen bang maken en 

van het verschansen afhouden. Desalniettemin beval Caesar, 

zoals hij voorheen had besloten, dat de twee linies de vijand 

voortdreven en dat de derde haar werk afrondde. Nadat het 
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duas ibi legiones reliquit et partem auxiliorum1, quattuor 

reliquas legiones in castra maiora reduxit. 

[50] Proximo die instituto2 suo Caesar ex castris utrisque 

copias suas eduxit paulumque a maioribus castris progressus 

aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem3 fecit. Ubi 

ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem 

exercitum in castra reduxit. Tum demum Ariovistus partem 

suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. 

Acriter utrimque usque ad vesperum4 pugnatum est. Solis 

occasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et acceptis 

vulneribus in castra reduxit. Cum ex captivis5 quaereret 

Caesar quam ob rem Ariovistus proelio non decertaret6, hanc  

                                                           
1 auxilia n. pl.  hulptroepen 
2 institutum  plan, voornemen 
3 potestas  mogelijkheid 
4 vesper   avond 
5 captivus  krijgsgevangen 
6 decertare  de beslissende slag leveren 
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kamp vesterkt was, liet hij daar twee legioenen achter en een 

deel van de hulptroepen en de vier andere legioenen bracht 

hij terug naar het grootste kamp. 

[50] De volgende dag leidde Caesar volgens zijn gewoonte 

zijn troepen uit beide kampen naar buiten en na een weinig 

uit het grootste kamp voortgegaan te zijn stelde hij de 

slaglinie op en gaf hij de vijanden de gelegenheid te vechten. 

Zodra hij begrepen had, dat zij zelfs toen niet voor de dag 

zouden komen, bracht hij rond het middaguur zijn leger terug 

in het kamp. Toen pas stuurde Ariovistus een deel van zijn 

troepen om het kleinste kamp te bestormen. Er is hevig aan 

beide zijden tot aan de avond gestreden.  Bij zonsondergang 

bracht Ariovistus zijn troepen, nadat veel wonden én 

toegebracht én geïncasseerd waren, terug in het kamp. Toen 

Caesar aan de krijgsgevangenen vroeg waarom Ariovistus 

niet in een gevecht  de beslissende slag leverde, 
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reperiebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo esset 

ut matres familiae eorum sortibus1 et vaticinationibus2 

declararent3 utrum proelium committi ex usu4 esset necne5; 

eas ita dicere: non esse fas6 Germanos superare, si ante novam 

lunam proelio contendissent7. 

[51] Postridie eius diei Caesar praesidio8 utrisque castris quod 

satis esse visum est reliquit, alarios9 omnes in conspectu10 

hostium pro castris minoribus constituit, quod minus 

multitudine militum legionariorum pro11 hostium numero 

valebat12, ut ad speciem1 alariis uteretur; ipse triplici  

                                                           
1 sors   lot, orakelspreuk 
2 vaticinatio  voorspelling 
3 declarare  verkondigen 
4 ex usu est  het is voordelig 
5 necne   of niet 
6 fas est   het is toegestaan, mogelijk 
7 contendere 3  slaags raken 
8 dat. finalis; praesidium bescherming 
9 alarii   hulptroepen 
10 conspectus 4  aangezicht, gezichtsveld 
11 pro + abl.  in vergelijking tot 
12 valere 2  vermogen, kunnen 
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vond hij de volgende reden, dat bij de Germanen dit de 

gewoonte was, dat hun familiemoeders met loten en 

voorspellingen verkondigden of het aangaan van het gevecht 

nuttig was of niet; dat zij als volgt zeiden: dat het niet 

geoorloofd was dat de Germanen wonnen, als zij voor de  

nieuwe maan in strijd slaags waren geraakt. 

[51] De volgende dag liet Caesar als bescherming voor beide 

kampen dat achter, wat hem voldoende scheen en hij stelde 

alle hulptroepen in het zicht van de vijanden voor het kleinste 

kamp op, omdat hij qua menigte legioensoldaten minder 

vermocht in vergelijking tot het aantal vijanden, om de 

hulptroepen te gebruiken voor de schijn; zelf ging hij

                                                                                                                                              
1 species  schijn 
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instructa acie usque ad castra hostium accessit. Tum demum 

necessario1 Germani suas copias castris eduxerunt 

generatimque2 constituerunt paribus intervallis3, Harudes, 

Marcomanos, Tribocos, Vangiones, Nemetes, Sedusios, 

Suebos, omnemque aciem suam raedis4 et carris 

circumdederunt, ne qua spes in fuga relinqueretur. Eo5 

mulieres imposuerunt, quae ad proelium proficiscentes6 

milites passis7 manibus flentes implorabant8 ne se in 

servitutem Romanis traderent. 

[52] Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem 

praefecit9, uti eos testes suae quisque virtutis haberet; ipse a 

dextro cornu1, quod eam partem minime2 firmam hostium  

                                                           
1 necessario  noodgedwongen 
2 generatim  stamgewijs 
3 intervallum  tussenruimte 
4 raeda   vierwielige reiswagen 
5 eo   hierheen 
6 proficisci  vertrekken 
7 pandere 3, pandi, passus openen, spreiden 
8 implorare  smeken 
9 praeficere 5 + dat. aan het hoofd stellen van  
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na de slaglinie opgesteld te hebben helemaal tot aan het kamp 

van de vijand. Toen pas brachten de Germanen 

noodgedwongen hun troepen uit het kamp en zij vatten 

stamgewijs post op gelijke tussenruimten, de Harudes, de 

Marcomani, de Triboci, de Vangiones, de Nemetes, de 

Sedusii, de Suebi en zij omgaven hun hele linie  met 

reiswagens en karren, opdat er geen enkele hoop overgelaten  

werd in de vlucht. Daarop zette hij de vrouwen, die de 

soldaten, toen ze ten strijde vertrokken met gespreide handen 

wenend smeekten hen niet in slavernij aan de Romeinen te 

overhandigen. 

[52] Caesar stelde aan het hoofd van ieder afzonderlijk 

legioen telkens één onderbevelhebber en de quaestor, opdat 

ieder hen tot getuigen zou hebben van zijn eigen moed; hijzelf  

leverde slag aan de rechtervleugel, omdat hij had bemerkt, 

dat dat deel van de vijanden helemaal niet sterk was.

                                                                                                                                              
1 cornu n.  vleugel 
2 minime adv.  geenszins 
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esse animadverterat1, proelium commisit. Ita nostri acriter in 

hostes signo2 dato impetum fecerunt itaque hostes repente 

celeriterque procurrerunt3, ut spatium4 pila5 in hostes 

coiciendi6 non daretur. Relictis pilis comminus7 gladiis 

pugnatum est. At Germani celeriter ex consuetudine sua 

phalange8 facta impetus gladiorum exceperunt9. Reperti sunt 

complures nostri qui in phalanga insilirent10 et scuta11  

                                                           
1 animadvertere 3 bemerken 
2 signum   teken 
3 procurrere 3  vooruitrennen 
4 spatium  ruimte 
5 pilum   pilum, speer 
6 coicere 5  slingeren 
7 comminus adv.  man tegen man 
8 phalanx falanx, slagorde van infanterie (16 man diep, bedacht door 

Philippos van Macedonië) 
9 excipere 5  opvangen 
10 insilire   afspringen op 
11 scutum  schild 
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Zo fel deden de onzen een aanval op de vijanden nadat het 

teken gegeven was en zo plotseling en snel stormden de 

vijanden naar voren, dat er geen ruimte gegeven werd de 

werpsperen naar de vijanden te slingeren. Na de speren 

achterwege gelaten te hebben is er van man tot man met 

zwaarden gevochten. Maar de Germanen vingen na snel 

volgens hun gewoonte een phalanx gemaakt te hebben de 

aanvallen van de zwaarden op. Verscheidenen van ons zijn er 

gevonden, die insprongen op de phalanx en de schilden
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manibus revellerent1 et desuper2 vulnerarent. Cum hostium 

acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta3 esset, a 

dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem 

premebant4. Id cum animadvertisset P. Crassus adulescens, 

qui equitatui praeerat, quod expeditior5 erat quam ii qui inter 

aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus6 nostris 

subsidio7 misit. 

[53] Ita proelium restitutum8 est, atque omnes hostes terga9 

verterunt nec prius fugere destiterunt10 quam ad flumen  

                                                           
1 revellere 3 + abl. wegrukken uit 
2 desuper  bovendien 
3 in fugam conicere 5 op de vlucht drijven 
4 premere 3  drukken, in het nauw drijven 
5 expeditus  vrij, licht bewapend, gevechtsklaar 
6 laborare  zwoegen, het zwaar te verduren hebben 
7 subsidium  hulp; dat. finalis 
8 restituere 3  hernieuwen 
9 tergum vertere 3 vluchten 
10 desistere, destiti 3 ophouden 
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uit de handen rukten en de vijand van boven verwondden. 

Toen de linie van de vijanden aan de linkervleugel verdreven 

en op de vlucht gejaagd was, brachten ze aan de rechterkant 

hevig met de menigte der hunnen onze linie in het nauw. 

Toen de jonge Publius Crassus, die aan het hoofd van de 

ruiterij stond, dit bemerkt had, omdat hij vrijer was dan zij die 

in de linie verkeerden, zond hij de derde linie aan de onzen, 

terwijl ze het zwaar te verduren hadden, te hulp. 

[53] Zo is de strijd hernieuwd en hebben alle vijanden de rug 

gekeerd en zijn ze niet eerder opgehouden te vluchten  
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Rhenum milia passuum ex eo loco circiter L pervenerunt. Ibi 

perpauci aut viribus confisi1 tranare2 contenderunt3 aut 

lintribus4 inventis5 sibi salutem reppererunt. In his fuit 

Ariovistus, qui naviculam6 deligatam7 ad ripam nactus8 ea 

profugit; reliquos omnes consecuti9 equites nostri 

interfecerunt. Duae fuerunt Ariovisti uxores, una Sueba10 

natione11, quam domo secum eduxerat, altera Norica12, regis  

                                                           
1 confidere 3, -fisus + dat. vertrouwen op 
2 tranare   overzwemmen 
3 contendere 3  zich inspannen 
4 linter, lintris  bootje 
5 invenire  vinden 
6 navicula  bootje 
7 deligare  vastbinden 
8 nancisci, nactus  verkrijgen 
9 consequi, -secutus achtervolgen, inhalen 
10 De Sueben of Sueven (Latijn: Suebi) waren een West-Germaans volk dat rond het 
begin van de jaartelling tussen de Rijn en de Oostzee(Mare Suebicum in het Latijn) 
verbleef. 
11 natio   volk 
12 De Norici waren een Keltische stam die het later aldus genoemde 
gebied Noricum (Regnum Noricum) ten noordoosten van Italië bewoonden, dat 
grotendeels met het huidige Oostenrijkovereenkwam en in het oosten 
aan Pannonië grensde. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Keltische_stammen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noricum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Romeinse_provincie)
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dan dat ze de rivier de Rijn bereikten op ongeveer 50 mijl van 

die plek. Heel weinigen hetzij streefden daar ernaar, vol 

vertrouwen op hun krachten, te zwemmen naar de overkant 

hetzij vonden na bootjes gevonden te hebben redding voor 

zich. onder hen was Ariovistus, die een bootje, dat 

vastgebonden aan de oever lag, verkregen had en daarmee  

zich uit de voeten gemaakt had; al de anderen zijn door onze 

ruiters achtervolgd en gedood. Er waren twee vrouwen van 

Ariovistus, één van het volk der Suebi, die hij met zich mee 

van huis had meegenomen, de andere, een Norische, 



223 
 

Voccionis1 soror, quam in Gallia duxerat a fratre missam: 

utraque in ea fuga periit2; duae filiae: harum altera occisa3, 

altera capta est. C. Valerius Procillus, cum a custodibus in 

fuga trinis4 catenis vinctus traheretur, in ipsum Caesarem 

hostes equitatu insequentem5 incidit6. Quae quidem res 

Caesari non minorem quam ipsa victoria voluptatem7 attulit, 

quod hominem honestissimum provinciae Galliae, suum 

familiarem et hospitem, ereptum8 ex manibus hostium sibi 

restitutum9 videbat neque eius calamitate10 de tanta voluptate 

et gratulatione11 quicquam fortuna deminuerat12. Is se  

                                                           
1 Voccio   Voccio, koning van Noricum 
2 perire   omkomen 
3 occidere 3  doden 
4 trini m.pl.  telkens drie, drievoudig 
5 insequi   op de voet volgen 
6 incidere in + acc. 3 botsen op, in de handen vallen van 
7 voluptas  genoegen, genot 
8 eripere 5  wegrukken 
9 restituere 3  teruggeven 
10 calamitas  ramp 
11 gratulatio  vreugde 
12 deminuere 3 de + abl.  verminderen 
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de zuster van koning Voccio, welke zuster hij naar Gallië had 

gebracht, toen zij door haar broer gestuurd was: ieder van 

beiden kwam op die vlucht om; er waren twee dochters: van 

hen is de ene gedood, de andere gevangen genomen. Gaius 

Valerius Procillus, stiet, toen hij door bewakers op de vlucht 

geboeid was in drie ketens en meegesleurd werd, op Caesar 

zelf, toen Caesar de vijanden op de voet volgde met de 

ruiterij. En deze zaak bezorgde Caesar zeker niet minder 

genot dan de overwinning zelf, omdat hij zag dat de meest 

eerzame man van de provincie Gallië, zijn vriend en 

gastvriend, ontrukt aan de handen van de vijanden aan hem 

teruggegeven was en omdat het lot niet met de ramp van hem 

zo’n groot genot en zo’n grote vreugde over de zege enigszins 

had verminderd. 
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praesente de se ter1 sortibus consultum2 dicebat, utrum igni 

statim necaretur an in aliud tempus reservaretur3: sortium 

beneficio4 se esse incolumem5. Item6 M. Metius repertus et ad 

eum reductus est. 

[54] Hoc proelio trans Rhenum nuntiato, Suebi, qui ad ripas 

Rheni venerant, domum reverti coeperunt; quos ubi qui 

proximi Rhenum incolunt7 perterritos senserunt, insecuti 

magnum ex iis numerum occiderunt. Caesar una aestate8 

duobus maximis bellis confectis9 maturius10 paulo quam 

tempus anni postulabat in hiberna11 in Sequanos exercitum  

                                                           
1 ter    drie keer  
2 consulere 3  raadplegen 
3 reservare  apart houden, bewaren 
4 beneficium  weldaad 
5 incolumis  ongedeerd 
6 item   evenzo 
7 incolere 3  wonen bij 
8 aestas   zomer 
9 conficere 5  tot een einde brengen 
10 maturius  vroeger 
11 hiberna n.pl.  winterkamp 
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Deze zei, dat in zijn aanwezigheid drie keer betreffende hem 

met loten geraadpleegd was, of hij onmiddellijk gedood 

moest worden met vuur of voor een ander moment apart 

gehouden moest worden: dat hij door de weldaad vsn de 

loten ongedeerd was. Evenzo is Marcus Metius 

teruggevonden en naar hem teruggebracht. 

[54] Toen over deze strijd over de Rijn bericht was, begonnen 

de Suebi, die naar de oevers van de Rijn gekomen waren, naar 

huis terug te keren; zodra ze gemerkt hadden, dat zij, die zeer 

in de buurt de oevers van de Rijn bewoonden, hevig 

verschrikt waren, hebben ze hen achtervolgd en een groot 

deel van hen gedood. Nadat Caesar in één zomer twee zeer 

grote oorlogen tot een einde had gebracht, leidde hij een 

beetje vroeger dan de tijd van het jaar eiste zijn leger naar het 

winterkwartier in 
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deduxit; hibernis Labienum praeposuit; ipse in citeriorem 

Galliam ad conventus1 agendos profectus est. 

                                                           
1 conventum agere 3 een landdag houden 
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het gebied van de Sequani; aan het hoofd van het 

winterkwartier stelde hij Labienus; zelf is hij vertrokken naar 

Gallia Citerior om landdagen te houden.
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